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 يذلا هقفلا مدخل انتي ده نماي كار كّسو كح عاضيالار ونبانرُباصب ترؤن نمأي ككررح

 . هباوصأو هلاوعو طاجن ايلا يدلارئانررس ءامالسو ةالصوخ عالذلا 4 وض

 ةماضيالاب ألا رع شا لدنعتمانيلاو ياهلا اونو ثعاتفلاد ارم اب اوز ام يذلا
 . ةركانب درعسروج «ناففلا غم يجارلا ةءريقملا نعاعلاو ةريّوفلا لوقبث كونو

 . ««اضياارونل طوع يزل ا. مالفلا يقاعيمسملا باك لع فيطل قيلت اذه يراهن
 درو دارمالاد يول ىطلا ةيشاحو ىرلاك ؟ءارملا اهيلعتلا كلا نم ارابع تلتن 0

 / 2 فرصتيو ظاكرسو هىلصتاب للضعف علطاوأللز يلعرتع نمو جراو رانا تبن نم اهريعو
 او ظثبلا و عزوبرمال للنوع نم ةمالسلا نا يرههلو ظل فعام نسا ريف 12 يدا

 علو ظفللاب ىططإك نم هللا هىباس *ينعملا از يف نايعو نبا لوتنمسحا
 م رصقارملاو عابلايصقيلاو ل كمؤضفل اهفاربصقتدجناو

 ظفحلاو ماا هللا نمو جراو ةعاالفلا قارم عشب ةعاتفلا خبه تيمسد

 ثدي اجل ابو ريدك ءأشي اموعم ةمارو كرصق نمل ميذ عفنلاو ثمالملكنم

 هنالعر ىلؤملا وفا محلا نيج | هلا ري سل هنئارعر فلؤملا لات

 هيلع هللالص هللا لوسر تان ريس لوب الع نانكب ريدا ةلمسلااب ماك اع

 ةلاايبيلا باور فو 0 ا
 "ذجاوهف هناريلاب مِن لاب يذرم لك مالم /ءلعرلوق نيدو هنيب ضراهالورتداوبف . :

 _ ايزل كلر ءاس | قاض لابتي ال اذا 2
 تي ووزىرقلعتماابلاو ارواب ةلمسبلا بقعنيوسلابل ضف ةيبلابر عسي هلْ ا

 ماسلا ةيمسلا|ب.ادتبا ين ءلهفؤ عاف / ضي ذا ليرتبا نميلواوعسو قلاوا هدلا مسب

 نمقسشم مهالاو لّحرا هلذ مسوا]عا هللا مسن يعملان ام هللا مس لاق لكراوا لماذا

 نيبلا 7 ل ١

 ل



 الوامسال ارك نال ارْفاسَولعتملاروَو اًماودالعلاوعو مولا نم) بق وول علا وهو ومسنلا

ام ويح قتلا نومولا ىىاولا تازلل مسا هللاورها
 مل ىبل قح دوبعط أ دم

يئحيلا لعالا مامالار ايتها انهو قاوشارل ير نا نمطماوهو قائتشا
 هف

 اش لا دعال هنو مش ال زب ابس يرابلا منحوت كيان هنلا امرعر قيللاو

نقال ؤراعملا نعاوصو ريغ مهالأ اذهب يمسارما يذنلعيا ايمسرل معتز
 

دعاو يعب اهزع امون اوفلتخاو مهرلا نم نانقسشم نانفم ميعرل
 اهنيوا 

 دعبارثدحاركذزصرلاوذارعانعمو «زنو نامزد لثمدعاو ىنعب اهويقن قرن

 لايت يرابلا يالا لوالا هس م نو نيالا بولقل اعريطت ديكاتل زم

يف ملا قزرلإهقلض عيت طع طاعلا ءانعمن اذ وهلا نب نعل اذ قزاز
 

 يدب عيدلاد عوج طمالجاطلا قزر نمرعقنيالو نات مال قتلا قزق ديالا ولا

 4 اجدلا نهر ايايندلا نيقاذلو نينمؤملاب صتختة طالب قوفدلاو ةزفزلاي ىف عملا

 متنا نفؤ عاش الل فبب نووفحم لاق هس اصخام دارم ينا ةزاالاو
 ”وضوم يذلا هقفل اوه نفلاانصو هني نركذ يزلا علا كد يس ةلمسلا لع

 محابإلاو برزل او بووولا ضو حسجلا ما[ىالا نمرل ضووبام يح نم للمالغه ٠

 /ىصتسزا دبالف قليلا نثردرمن) عةلمسبلاب ناّشالاو دهاركلاو ملا
 ائئاو نسيال] مارب ظفللا اذه طرشي !) نام ناو لارا انصرف وكي ةراتف

ةىبذل مدريالو نر هلل صل اجركذ لك شك وربك هللاونلا مسبل لوقنملا
 يس ان 

 لوقلايلعابجاو نولي ةراتو يقلل ركذل ا ماةماراسم زدوكم اا لا نال ةرمستلا

 ةبظؤملا عماهبفةدراولار ضال نال يصزملا قاله ال ناو ّرَكاعلا نم با اهناب
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 لاب يذرمال لواو هونعولا يف(
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رع ةروساو ةٌئاولا نيب امئاحابم نولي ةرآثو اكو
 اددبا يو عارلا 
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 دوج هما نيتقا نط نوص فشروا1 بتال الط دوتلاو يشم
 يلع لاعنلا ىسلكر ومإلا نإ, ةحبل اهب ىلا ناذ دابسل ار عاريسيتو تام اب
 - يئيطووانإلا و نعام اماعاهيب نابتالن وكي ة راو نسعوبو لوتبلاو مافشنلا
 0 هن نايغل| راو ١ تسال لبق قورسسوا بوصغملاو لا برطو ناحل

 اال |رتدونلا ممزلتوالالاو رك ةيصعملا لفت وع كلذ ليخس ا نازنا يعملو
 نام اصوركماهب نانتالا نوكي ةرآنو انمي ارعكيف فاوتسالا هجو يلع نام ظ

 .نافرلا نمريع دو تاهل ىظاىتردعو يس ان انا نود ةءارب ةروس لوا
 - ثيبو هيب مج زجل كامو ام طلا ةيشااعتن يانا تاس ال الخف

 اوما رمال نال 30 وةنسلاو باتكلابالغ ةلمسلا ميقو ليرعتلل ةقئاوم ةلمسبلا ١
 دنس ماو هوساج يتلا هلا قل سداد !رارّتبا ف ةلمسلا مب انكيلع ظ

 ةرمسبل اوهتكناانةبتكذا ليج نعولسو يدعمها كوت نميري
 ظ ا ابانشلا يا ضصولا ةؤللا فوهودهملا اىهرجدركدا نلف هلواؤ
 دييقف لريضشتلاو | يملا ورجع ربو ارماجلا ىلا لصاولا ىراسفالا لبجلا الع

 . قلعتر وس وازب تسال نعازارغعأ لميطغتلاو ل يجبتلابو ميقلا نع ازازتحا قيجلاب

 ينقنمزبا ثيح مون ماش نعي لعتلاوع فر ينو قنماوؤل اب ماليا ضفلاب
  لاعنايزب ايتناب ناملزالاب لفل اوو لمفلاو ناسسلل اب لوقلا لو انسي ةريعوادماح ا
 نسل وجولاجاولا تازف يا هقن كككزب هفاضن اب نانيلابداتعاو كلذ ريعتلاد

 لات ةدمسبلا ىفةروكذملا مالحالا نا نيرتقحلاضجنلات سحبت حاحا ٠ ظ
 ْن ريكا ةبطضؤالانيذولابجاواهب ءاجنالا وكب رانج اما يعتضادابكا ظ

 لالا يذرمالا و ءاعدلا /ادتبا فو اعجونمو اهلا ةيطلح ف اًمابوريمنوكب ايس

 ةرانو# لوم ا نكامالا ِي 0 ةراثو انو ناو لوس ال غب“ 0 0 0

 نولي ف



 صال قرش يذلا ماعلا دعو ةميمحملاب عرفلا لاح فاش مزن وكب
 ريو رول ثملا انف مهما كسا نيذلا هدارع نم نيد اغا ياو داى

 ةوفسصلاب دارماو ةريبسللءابلا هتروؤص مث ىب ءايبنالارينعماملعلا
 كو ابشري قانمملا نيبوتل يابو داع و مد فاضالاو ؛اسننالا
 نرد اع وجدابعو هتوفص نم ل دب ةرموملاءابلا دي دّشتو ةلمملا ضب

 رمتدماو امهشع عادت هللا يضر يري املاروصنم ياو يوشالا نما يل عانتا مو دءاجلاو ةسلا لامع ءاملعل أ دارملاو دبع عمجلوالاو ةدابعلا
 مهل هس يامهب ىنتعا زلا يعرج هب هتباشب يا ردا :ولاب هاون يا
 اوسعانوسخم دابعلا| زدازل اوئسحاذ مهل ترستفربلاوريخلا لاما
 قوالو ةنجو وطلال مازل نؤكن ا اهالعأا ةدابفلا نا عا هحج#
 دابعلا نم ىيزماملا ةنبرءيصو ةدابعلل وحسم ناملازولب مول يتعر ان نم
 ذزلتلل ال ةرابالاو ةرهائملا لحم اهنوكأ اهيوريرب اًئاذ هيا اوداراناو مو

 يف ميطلل ووين (برطسواو ايددلا قاهفلا نم ءداع كد نآذ تازلبتسم اب
 كايد قالثم هشاعمروماريشل دبعي نا اهانداو رانلا نم ىوثلاو ةنملا
 تنال ولا هذه نال ءاملعلا قللم ىسل دابعل ا ةصالغ نمز ثني دارمل ف
 نيفيازلاو نيلطبملا ءالتنمييارتعجرشد اوف حو نولمأألا دارملا ]ب مهعبج
 ايدي انيااصوطفعو اهباج عمنم قزتيوعرما ىرّقيالر هب ةروس يضف
 راَنلا بسلا ىنعو رعورشملا مالصخالا مو رلوعفم عب ةلين ةيبشسل ا واهبزعلاو
 :ارملا وكف ةرزلا بوجولا توكة يجراوجو ةبملقلاعالا ةيفيكب ةبقلعتملا
 |ىمو ذل دو كا ذوو ررفلا عيبل ةيرلا تون و ةشمفما يلا نونو
 نيرا نا ىماىلا نلخ نما ملل ظذملا نم مزليلالاد انربافغم طع هدامع



 تااولاوورمب رمل مال هعفن ديزمل هصخورم | ررقتلاب ظفحلا عي اماظفملا

 يعس نا لهاجلا يع سمااو هلهج لازال لمابل يلا يعملا هيلع بجبال ماعلا

 ناَقاهشلاو هداشبزا بعوو هتباجا تبجو هلاساافجاعلا لاسو 0
 هلال ماراّسنالاو ناعزالا عم ناسلبرئاو يبلقب قدس يا هللا الا هلال . |

 ركل ةليلقإا ايزل ديل ال يهد هشتاهبف ىسل ةبطضإلاىوفرمد صو 7 ١ يهبلو يزمتلاودولو يلا ربل بولطم بلعثلا فاه نانا أو هللاالا مم 2
 و111 6 زب له فكل بحاوملا ع شاق ل

 وبلا يواصل اهب رمت نوكذلا كلا لاو ياللا « تر هني 0 يمل مس
 1 ميجيل |عياطلاو يتتلادابلاو يسمح ايا دات ياسا نم مسا ةدصوملاابلا ._
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 مهالاو كباب نم ةدايس عووسيسوقداس نم ار ؤ يسد نأ دهشاو : 34 ا
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0 51 1 

0 
 نبا 33 دك ١ ١

: 
  0 3 5-5 : 3هنيمسن نال ريعاق ناط رعأ نايف ىلا ضايخ ىماَقلا بهزو مهل /
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 ذأ
١ 2 
 . ةرايعلا لال عوضنلاو لازتلا يتلا زيدوبعلا نم قسشم ةيمسالا اهيلع تيلغ 2
 . ناسناوحبو لووفمينعمب لوعت هزوسنرو ٍنوبِلَعلا باهشلاءلاق اهب ايي ل

 7 ١ رويشلا زمام طعن ىذ وهثهفيلبتب موي نافن هغيمبتبرماو عيبا يحواركذ رع
 هللا نعريئ طال |ريؤلاوهو ؛ارلا نم ءاؤ ىنعبب ل مف بنل داو دارتمل شد دنع اسبلا

 اسيا ينحهقلف عيالها ل وهنم عب لن كل ليد 4 ١ ل

 مهدرالا ! 1

 فيس ههه س:| اسس خايب ا



لاقل ةاجالا قو دلوتعملا نمش نم افالغ كيال ا نمةدنر إلا
 اع ةعابرف : ماعلا اوماعت 

تب اوظغفحو راوقو هدابعل منازل اونسعا ف اقنآرلوتكل لوتس ظ
 دعأ ويعم رذرعملاو مهلاو ر

 عرعر لسد عددا يمهل لوضر اق عرشلادورو؟ل نر ادورو ءلعل فراع كياهت هيلع ق لطب الا
ياما تقول نالجدعتم هته راج وو زم ماعلا ولا عيدا كا المإولانم نيطلولا

 ا رس 

 / د ْنأ

 001010 يشوع رشل ثلا دما ف املحلا لعجيلاهت هذلا ناملعلا قرش اعتلدلا لنعا
2-2929 

 . م ع حنيؤملاةوفءامادلا تاجر دوسابع نبا لاقو ريالا معلا ولواد ةكبالئ اووع الأ هل الزنا هدير
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 ملام
 ١ + مل وازحلاو ةنيكسلا هل اوماهتو ماعتيامسغ نيتجردلا نيبام رمز باولو
 و 3 نفتنيإالة يسار ةؤصول لا وراقولاو ءاضعالا نوكس يهو ةنيكسلا هيلقنو هلكت

 ٍك ١  يذمايتقت نيورلقل يوكو لهن معلانا راسو هيدع هدناوصْلاق بنل اهب م ١

 : 1 و ا و انكرباىصاو هللا يلعو هقوير لا قوتي نمو هلي 9

 "5: 2 ا اذكولا عسانلييا وع نطعن رك زروتومف للسنو ميِلَع سارت هلق ننال

 2 وتامر تي لذعر دوو ميسان وللا عه لاو يو نمل دلع كي هينا ظ
 0 يلمتباقممانوركلاف عموما نشف يداوم ايف ىلا تسر مال/ كب مومن
 ك0 0 لا 5

 انفادريننايقعحلا أمم يالا نا فاسو وسلم يوناو او 9 ٠ك ك8 ةظمر

 بعاصومتب راو 5

 أيار ؤلاو مورا ددكوا بحل عر الاب بول يفعل ديعوتلاورفوملاو نايالاوع يذلا نما ةرنب 1

 ١ اب م ل ىارملاومو مرصلا ل اقماع لطبو سوم اهلا يفكر اذا نحاولاو مجناو ىئنالاو ركزلل برات * 2
 ظ 02 منال لاَرعلا ملاحف ايدل اورصن مزا ئعملاو ٍلرملا او ماسملا ىا ةلممما نييسل سكي سلاد انه يد

 0 يلع امد و ب را ديو وهل وس < و
 ) نرز# 1 8-6



 ْ نباوهميفو لالا ءانهرب هلت هذلا نوطخخسلالو بيبرفلا مما بينرقل ا عم ككلذ تام
 يلا نم اسو ميلعت ةدلا ص هللا لوسار اد لام اهنع هلا يمر ةشطيباع نع نابع
 لعن ةيفلو اهياوعؤ اغلا لود ليلدب ةيلرشلا |سؤم نعي اناماو مآ نع ةريانواولا لويدو سانلإ لع طططساو ريع هللا طخطس هللا لوكس سانل واسر
 ولع هللا صيوينم هيفي يذلاو ملال عد رجلا ةزدامزلا نورطلا نم
 لاطلاووو [ىطلالاكنوباماة ميمي نك اهب نايالا كريس ردال سارمو هيطضو
 اضرتو بورنلا ليت قاهماقم موقيروباما يعم هنيداَمل ردو وهلوت نا

 ياللا هدر وقع ارا لجل اًاعت ريلااهبما ولأ السو هيدع هللا 4 1 ىلضرلارفاصوا نحاوعو سلا فاسو فرشاوع دول !لوقيح اهيريصتلا 5 ٠
 لع نمو اع نبا نسحئابطلا لينباو ليلذلا نيبو سوماّقلا اف مظفلا < ىرروزطساناك

 داوسبزيفونملا مل ارايلعلا ىنم د ايرقل ةبش يلولب يشل ا لصالاد عيب شل اوع اص زودكارو لاسر رمان ئلؤلا لات يلالبرشلا صالخالا نإ نيف سوي نبا 2
 "نهرا ردع رملا نعوائيفاريع زءالعلا نعدفلا ذا راوصاو هقفلاميادعا ,ونحلا البن شل افذلب اهبلا ةيسلا ترشاو لولباربش اهل لاقي ةسورت |رصم
 . بار يولفنم 2و عا نميالارؤن لس ناعرشو مالبؤشلاب تريوشلا يلا ررل يلع ةيشانلارلواوموزمو ىبطاريتو يريزلا هللا دبعا يع يرغب هقتو يريرسملا
 كيف عابرلو كل ةريغو زل اسير روستو انا ئتد هقفلا | سرلاو ناببصو
 نسعأإب مرعب ل لاقاماهنص ره مملاوعاو عادوو ءارقفلاو ر(ىلصلل ميو موقلا
 عفوو ناصمر م عيراعؤلاو نّيسو عبس ةس يون ٌردايع 201106 ب يئفولا نسوي هدلاب راولا داعسا يلا عيصصحلاو نيئالثو ىضةنسىودقالا 2 رن رسل الرو ةنسإل هبات ةوسكلا ترالن ةوسك كرها الوكا ىرتشنال ويلا نور

 نيرواجناب 0 سل
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 نارا لظفحو تاوئسّ سس هرمعو مرعاولا صمملا هرلاو مب ؛اعوق نامل سرو 5

لل ارفع لامن سا عروربغو يروسنم ا ناولسيبايزذا انعو لافتشالا مو
 ٍع : 6( .ه

احرتس يونؤلارفغو اهلضاضرعب مو ينعم ةيئاشنا النفل يربط ةلب هده مل قل ثا هل '
 # 7 

 - 0 تشو ب شيام هفلا يرطعو زعلوتل ميلكلاب وعملا نم اويلي اهب ةضاوملا مدعب
 0 _- ي هيلا لصوا يارب افلفلاو ةميمعم نكي ل ناو هنيتيسو هيبفيامىإ هدويعرخسو

نمو لاما ضريخعو اهليلجوا الروم ١ عيمجف زئاسحاو ةرب
 ع 1 يفحامو اه

قلعت ةرعاظلاو ةنثطابلالاوالارهنامدارلا نا لت
 8 2 ةطاتابو بلقلاب 

 0 ل ٠ ةقرعتلارومالان هتصاخالا هيلعلطيالام ةينطابلاب دارطاروا عراوملاب

 3 1 ةلباعمل او سيدلا تاوخاف هلوريغ عم يرقد امّبرف الفلابو دالوالاو ةزيلخلاب

يعوناباهيرااولنسحاف اعماقي ير ماظوُم ا
 6-0 ب ها نظن نالوا ذا اه

 22 5 هخياشمو اوبرا ن اناذا مرن مضت نكأ عج ةيتلاب هيدلاو ارقي ناتج 31 ظ

وزالا ايا ميرال بولطم مهل ءاعبدلاو عيش عجز طاويلع نم ءالاب
 5 3 هانا نيدلاولا نا ايئما

 2 ١ ١ أشنال
 |١ .. قراعلا لاقا , , ةي مكترفم نيقولا | زيعاجلا ىا قلما نعم يذلا نم هلسند ي هّيمد وأن ١

 ظ | 0  بولطملانا تل ناريلاورتعاطو هرلعل هوبحين هلا يرامبا اعدل نويظاغندارملا
 1 5 ذا يلون زغاو 1 مون نينماوملاو يدلاول وىرفعانر مالسل | يلع )يللا لاق اكواعدلا ىف سفن مدخن
 | 5/نايسناب مهتما ريغ مو هيلع ون ل هللارفعرلوالوا هس موال زاب سيجا اسما موق

 ظ 0 ةماعلا ةفناسل اىرتمات ماعرا ةفيسميعنل | ماداوانييا ا!ةاعارل و اساث هيلع

 : هان ابنايلا ذاع هلكت اعجيادارلاو بوو باسل عدلا

 ينكلوناومالاو ةايحالا مل عفتدوواضقلا مد ربو ةاضرلا ل ىطقلو ءاعيرلا نجس انت
 توبإ كينرح نم بيللاو نوبل را زباوتلا ثنواعالاو ةعطاقلا تايالا كو

 هاعرلا|_البلل اودعأو زقرسملاب 50 اوواوو ءالزل انكلاوما اونصعهوئر دوعسم
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 0 نيللوهيرالا ا نرلاولل يلطم؛اعرلا ناهلغا وبلا عج ريلص ل 4 ربع !
 2 3 11 مح ا نص) ولا لوم اذه تاابراعرو اجا الد رمال. دوضقلومب يقل اروع عا ذاو

١ 12 5-5 
 ٠

 راو ةارلاوموسلاو ةلسلاو ةدايطلادارا نجلا تادا لاا ينعتلئاسملا كت ةىريلا مرلوقو ئئاوملا يلع ةلادلا اف لال ما ياسكلا نال, زيبيلح لا ؛اوتحا نمو 31 2 كالا ان تكلا نال ' امثرلا ل١ تعا اا < وولاة بالم يدا هلت اهو هيف ةفاطالاو هيفريك صال عسف فاضم دزطو يح م هارفي لززغو ةرازغمرككر زنعو لينال نمرلاوؤفلا سوم الاي لاذ ريكو نير وماازلاو نيولاب د ب عوزخ كلو ريدك علا ةنملا ب ةصسجيا هج
 ناعّيرا ضد اهيتطرتشتال تنل ناو هبل اب اهيلع باني دنال ةداهع رادرطلا دعو
 ةم الن ةئنماو وا ةريزم ةرابعبن ا ٍباَنكلا ازهر دع يوتحا يذلا نا يدعيام نم
 رمصر» نال ٌةرشعوعتلا ةردبلا ماا ارم مل ادب صس ىدبلا ة رانا يا يذبل اك
 هدهنو لال ربل لوا نم مايل'مثالئم ةدياف يانا ىسمشلا بوزعرعولطر دابي زيالوا
 ىمملا ير انالو يإ متل او هخياشم ضهبنعيدالحفلا هلقناذك عييرشعو ةنسولار ف
 ةئسلاو ناركلا ىا ذينرعلا | نايك نم هليل د قرنا بإب نيزلادبب ىمشلاركذو
 ساينلاركني ملئاو رجال او سو يلع هدااياسصرلاوهاو بلا لاوم ايلا ةي سنا
 للتو مرارابسر يعمم نيرا. يا نيزمأوملا بولق هي سنن اهنع عنوانا
 هناا 06 م : زئاذعإ كايف نى جير املا عجرب هل ؛اف لامسالاو نيعالا باص ايا جاممسالاو عييتألا مب

 .٠  : 1ا 7 اع 04 - ٠

 ةمرورلل عاتفلادارماب يعسل ار يبقلا رعش يع يرش هيلع يوتحا يذلا ياام #” 

 00 لك نيرحلاوطيزؤلاو هناذملاو نيريارلا عيبا هيمو ميلعر عاظلاو نطابلا ف

 أىق

 ءارتبالاب ىلا اس هدلا هرصر تلؤملا نا ماعاو هبت جاورالا ةائو عاضيالار ونيت |

 دقو عإدقلا دازمابىارمس يزل اريبكلا عرسل|داهصرس ردا مع اضيالارونب اصامسولا ةيزملا
 | ستنطا ' 1



2 
 ااا دا

 ”  قارومسم ا ءّملاانع هنمرمتخأ م سونج ق يقم ذشلاو يبدو مم مالللاحيبطا .٠
 ناب مل يلاطلا ةاواسمولا ةراشنا مربع ناضج ىهاّيلاد كلذو «النلا 2
 محلا هاي ٠ ٍّظ نه : - را

 7 لضخ ا تعجيئلوتومو اهضاوت ب ريعو زنذمالت نم المو زارا نم نوكب باتا

 هدم  «دوبامب قلعتمرورملا تريزا مهعالصافالاو ؛املعلا نايعالاب ملا نفاع

 ء :ءوولطنيلانم»' ني هنيبوتو المازسمربلا عؤنال مع مساري لا وريال نومرقيلل ةعامل ا الو نإ يع
 اليهستورامتضالا دبؤملا تعجبه لع بالطلل اند رعت كك وطنك بس اهلويو 1

 ىوتعايزلا تادابعلا جيميوهزوفلا مباموزفلفلاي !ذوغلا بام بول ايلعويا 3 4

 بانكلا انه يا ةيمسدو زئايَقلا مونوعو مجرملايا بك( ىف بانكلا اره لع ظ

 دويصقل اير فطلاوهو عالذلاو ]سلاوصو َنارم ومجّيازرملا حالفلا قاض رمتخا
 لتقل ادالم اديك قارلاوىفنلا فار صم اهيشت قا اوم هل ل زنم عالفلا هب

 انسي  ماتفلادارماايزلا نالؤارهقبلعت ميالة ذارمإب ءاكرن ءريؤقت ىو زوج قدعتم

 عاّتفلا لس قرلا نايا لصخلاو دارمسال ا دانمالاب دارملاو قل اوه ان
 ةنابالاتطازعرعنسللايممو'رنابالا ءانعم عاضيالا ءاشي لإ و ؤد حش
 بازعلا نبيا ماوزالا هايد ادع الاوروبرظلا فر ونل ام يتلا رئابالا يا
 عاود اني نتملا هج نالائاو مسج لع عقبال مورلاٍرع قي بازولا ناخذ

 ظ ءان نونا ةلصلا اريسال ةترابع تصنع نأ يلاؤلاويدابلا ريمه نال
 ةفص ركل! |اريثال مدقملوعفم بسنلاب هذل 13 بازولا نمو جنيفركملاو

 دل عاهد نمألا ياكل نص طغفمو لوبيلاو عفنلا سلط !ةليئا لاسسن الطفل ظ

 *  تادارلا هزه ماَاؤ يلا لسؤتا اليا لس ضار اننا يا لعسمملا هيرو
 مظعهللادنعوعاج نا ىايباوطسوت درددقو لسو ملغ هلا صرت هسحالا

 ه ©

 ةعينجيلا يعزم عملك د متيالزناف عوجلا عيجلابدارملا مالا مممترب عفت ثأ

 طل .... تلال 28 --



 ماللا ديرشتب

 ”رملعا نايل

00 

 ص نوت ةداذالا

 ,ابرلال اصلاح هطحيذإب هْلمَعَتِل تاو ريولا يلاريجلا لاسيا عيفنلاو نع هللا يمر
 نعل سم يدددت باقولل ايس نام ارلاوك بع مدع رصاص ازا معلا ناف ةوهسالو
 ن ال وقياسو هيلع هلئااص هللا ل وسير تعمد لاقرذع هنلا يمر ريت لا
 ٌةكرمغل ُمَّوَّيعف مل قاف دهشتسا جر هيدعمايقلا مونيتمقسانلا لوا
 ٌتِبْذِكلاَم تره كوَسْس اوكف تلئاق لانهم تل إلا اهرعت
 همهجو اا رع بهض م رماح انقدتف 5س لاعب نالت لتات كنك
 تن يعن يلا: كالا ادد هلق لورود يقل ين

 بنكلا تاهل اوكش َّت راق ةسعو معلا تلق لقاهب َتلعاتلافاهم

 ريرما سيق قن أيران وه لاقي تارقلا ارقد ملاعلاَقي ريل عراك
 رلوثو ملعزتب اًنالاو ءاضرلاوه هلوبقو ثيبرحل ار انلا يف قل يح ههصو لعن

 ٍطضالا او مالسلا ل ءهشبجو ا غلا َرَل زتعملانم ةقرنعدرلالا راسا هلضفب

 نمجنؤمذلا نساملام هلق أ نم ىمل يذلا ىا نمرشد نم هلئذكن او

 ءاماعلا من هابيل ةراقّيدوا ممىملامريثلخديوا اهنسدارملاريغي عه بكار ص

 ةلخةؤنلا جا نم . ىحذا ملا سانلا ومو م فرصنوا ءاهفسلاا ب يراميوا

 الب هدد ا مهعقن نا ذمالا ه1 2ك لع ةونل نسل اللا ليبل

  ةهنلا جا نمو ثم هلبقتنا قلؤملا لع ةرسلا لجأ نمو مراد|ربع جيهصتبيف
 تلف كاش هنا هرقل ول اذعين اه يلع تركو اهدثمو جانبا
 جنطصاوولا مم هيلع نمسومالا فلا ةونلارسر يا ةنملا ملغ اووكو نمرش
 طداعادد ابعد حفنت نإ لانا هللاو قدارمئطعئ فعلا ةىرنم كرزغ
 رمركو هدضن نم يداذزإلا م مكلد هيلع هصرعو ك كلذ ىف هتبعر ةرْسلاس اِساَن

 ةداعإلا ٌرمأراو نانكلا اانهبدايعلا عفن هةلج تنوي اريرق وا شي ام يعمل |ء

6 



74 24 

 ى ْ
 م 5 ٠

 م

 را 4 ْ

 .٠ دييضوفلد قيللو ارعؤبنالسدبلوماقلا نقي دج باجل ابوس ١ ...
 باك رع لاما لاقو ةكافلا ةءإكسيفاذدنع هيما ليربجلعفسو دع  2 000يوميا السلات جسرا قعسلا سانيا (ناثلاينعملاانهوارماو هنا ءابو تراست

 م! مت نيإل هلا برع اع نيما نع هلل ايصرو هو هزلا مركى لكل وت خام يفو

 ابسكوتق باب نم بسكع اسمملا فلات ةراههطلا بناتك هديغر اع
 لاق ةراطعلاو ةراَجتلاك ةعانصانزال ةباتكلا مهالاو اياّنكو سكلاب ةمكو
 ظ ةفللا ف ىا ةئل ةباَمكلاو ىاتكلا نوتكلا لع باتكلاو ةربكلا تلطيو

 ةذؤبلا بتكلاقي هذمو وجل ١ نيثلا عب اهيبرغش نيب مجاذا ةّانلاو
 ةبيتكو لجل نمةءاولا تيمششو ب ونولا عنيا يسوا ةئز<اهسرذ باج
 اضمب ورم عمجتسريفال شوقنلا هذهرلع باتكلا قلطاو مههعاتجال
 ةيهقفلا لياسملانم هذي اط حالطصالا فو يا امالطص ]و ضعبولا
 مولا زها قل ةيهتنلا اسما نادعاو مارا سون ا دييتتلا
 ةينيدرلارومالا قرارك ا اهرلعَولا يحّرروشلا كييواعالاو ةيناقلا تابالا
 دماو هيقنو ئدلا ي ههؤؤراريؤ مب هلا > ب نم مسنو ىلع هزنإ يلصل اف

 ملا +  اورشنا علا انهي و نياعقلا نم ناطيشلا ىلعرشس
  4الشب مولهلا لكيلا نوكرأ ننال همن لع مولي 8 6

 © م © التففولضفتروز يذ قا قع اعرؤسمادماو اهيقف ناف
 ره هلفددلادعر جنح ا تاره ليقاغ تاز امازعهو 8 6

 دبي أك لدعاو يوقتلاوريلا ىلا  نْياَةُزْضْفا هقفلان ام هيذت
 مو ًّ 58 ١

 دياوؤلار اجي جبساو هقفلا نم ةدابز مون ارريؤتسم نلو
 دياع ىلا نمناطيشلا فرش ف. ارو انعاواهضفتاف
 هيفامر وبقت ئقوتنا] ثبلقّتسسم د ربعم ا اهريرعا يا ةلونسم ثريتعا

5 
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 ةالصلا عباون نم اهنا ةراببطلاوحل مديل تتريتعا داز اعاو ىزودو ١ هل يش يلع
 اانا تلهس رجراع راكب تدرفاف باسل يعم اب ةلعسمتربتعا اهناالا
 نارتلاب ةراهظلاو ءاملابةرابطلاو لسغلا ةرابطو هوضولا ةراهطريفناذ باكا انهك

 قبلآو طشللاو ةاوذللا اك ضدالو باب هني نيف نإب لمست مل وا ككل ريغرلا
 اهنض نم يمئاءاهلا مب يتلا رهط رد صم اللا ع ةراهطلاودوقئملاو
 واطلاطضيااهينبو بازلاو ءامافلال | ءاطلا يا اهرسكبو ةئاظنلا ىعمبي

 وص (سلا يي ىرتد وريهيطتلادودونمفامل مسا يا مدرييطتل ام لشمف ةليرملا
 مشيا] م ابربع هدول ملال ىلعش يذلا ل اب ريريظي دادمالا ىف شا ىارك
 ريرؤتوعياماللا ىنعم ةؤاضالاو رببطملا لاعتسإلن الماو بوملاو ديلا

 ةالصلازعو :داببظلا تمزق ةرابرطلا مالعاناربل باتكانعرِدملاو ند انعم

 لاما هلع ةرابرطلا تم دقو مهالاد ودمتم ارض ةاليملا نا هلصاع لاوس باوج انه

 ةرابطلاوع ىقزمتاعرس ةدلصلانالاعرم طورنمل اوم ريس ام ايناومحو المرشد هن وكك
 ند هّتعملان تاعياملانم ءائاريغاماواقاقتا املا ثرجلاو ثيرهلل ليؤملاو

 ءاملا اهتراررطلطرتشياموعودلا ينصر ىعفاسلارججاقو ثامخالل ملزم انا بهزملا
 . ةلقلا عمجنا املب قرغلاو ءاوما ةزقلا مجد ةرككوج ايما اسيا قزطملا
 ككذكل دب ةرتكلا عجو طف هتك ةرشعإلا كات زالن لع عنمولاب ةقيّجعإ دي
 قبو املاوازاهيرحالا عيضوم أعبر وتسير قو راهن ةرشعلا قوفابراع
 «تكامال# قر افيفشو اوفس فمي بولا فس سومافلا ف لاق فاش

 ةاييح مب منم ب زعلاو ضراوعلا نعالخ اذا انا نولب نولي قابس قمطل
 لكامل نم نلعجو دياهتراوق نأ يدان هو سانلا يجيالزداف ملا يو :زطعأن لك
 د هس هلصاو 0 وهو برولاب ص اًضايكيس

 ا :. ءاهلاو ماليا



 0 ظ | 0-06

لترستلا نا داارصقر ١ الانف اكل ووعج
 1 تلا دايما ماسقاولي

 0 ريب عميام نايب يف ماللا نال حلب ةرش مو ةوعل بذاوبلا رض معو ياز يب

 ةعبساهدريررطملا روصو بحوطي ذغاربفلا ءاكويال نالاو
 يلا ايمو الصا دايم

ب رغما ل زني ءأمسلا نم ؛امزكلبق ةلاسالل ةلعد اىترل يل ءامسلا ا.
 4 تي

امسلا نمل زنا هللا نازئملا اتدنلا هسّقرش سركما
 ىيلوقناف ءامو

ت ااا يف يعو ةركت ام نال ءامسلا نمدايم ا عجن ايلعذ دياس يالا
 ظ صن

يبرقلاو هيلعل رت ةنيرف مدعدنعككاذ نا باوجلاو موهل ( درئتالذ
 هركذ ة

 هلكسف ءارسل ين(كبولطملاتاذل وهل لع لوت م لولذ نانتمال ا ءاقس

ةكامأ هلخدا يا ضرإل | قويبأنب
 ظ لرنا يذلا املا ياوهو اهيذ عشت 

 هي مكريبطبل داغن ءلوكلرويطلاوه ءارسلا نم
 لعل زنرو ريالا /رصو

لاول ىطملا ءاريوهو هب مكروطيلواموامسلا نم
 ظ 1 ن اهل بائسلا ءاموعو 

نوكي ةراقررطملا نا/طفعاطوي سي اذ الا مالللا هيبل يلوا 5
 .هقيلا اللا ا باىسلاو باهسلا نم 

ني ةداتو تبني انهو اولي ءابرلا هفسنتف هلا نم قتلي العا 0
 مهفج القابل ١ تكا زفنم لز

ا وعر باو لزغتفؤتبسفالا هتان لزنولارابك هلق شون
 0 

يمال تنا مين رك نك كا نرألا هب يذلا وهو نقلا عقلا ١> تت
 ظ 

 ل هلا هنم لزنيف

 صاطظ ىاظاف ربوغل ةقيسحراوسلا لع راما ئالطاف ككارع املكوامسلا ن

مسا نقسنو لطب الو امسر هلام لاقيالدا ديل“
 0 . نإ "يمان طع ن

 هيشئالباهنب .وعالطلاو ارو نارم يلوا يو بمدن تيا سل ل قسد دادمالا ةرابعو

باو ىننوع ليقو ميصلا ٍفر لعمان ظ
 0 هنا عيبدلاو مريبلغنلازوجبالذ 

ههل هب يسرب ةربلا دسوص يرعوجلالاقرعلا ءاماذكو فيفخرطم مكان
 ,عاستاو هّ

نمربزلا يفو جيم ظفر لو ع
 هريطالنررهلا ءامدبر بلي ل 

 ليس بأ لاق م. | هدلا
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 هتنيمارلا ,رانو يءاضوتنفا (.شطعبب انأضوتن اذواما نيزيلقلا انعمزمتورعلا 2 بكر انا لوايلاقو هداج اللاوةالسلا دعملاقديؤامروبطل ا وصولسبو ميلع هللا ىلصرلوقل دباوهلا نععب منار نقضّرم دال بديلا وج مدع تت ةزاغلا نر ددس صميعنتلا نوكي للعب يدقو ابزعوا نام احل مك 000
 يجن نو ب سكوملا يرج كلي رنا سوم اعلا ىف لاترمول | ءامازكو ميلا تابغن وجرت امراطاو سرتلا هبي دوال 0 ئ الا عابر ملاو كيدوباريئيو يف اطلاريغو[رسلا يع[ ددعرصاق هتتبمور ولم ا ثيدح ا ماتم 0 6 5 1 ِ

 5 . ذا باب و صملبنو ةنوكلاربت تارفلاو ذمتي نوعجد دج
 ؟بياهللا

 2 دن نوبس ةزيارانرا اصر الا لا دنا ىفلاق ةنحنا

 111 يلوم نودع اد اوركذو انميا اهمثو ىعينا تارفلاو
 ب 0 اهلارعنكشود انضلاعٍ يجن مو ضخ ةدجرين نم هبت نم# ع و كا

 مسا ١ و ا نائل يراهلارذ نيت اهنكو ككسملا نم ةئاد او زسعلا نوح
 ال رم رمل ليلا نمي :رازامازكويفووبوتو نعرقواهنيعزم,/ ويلا ءامانكو 0 3 را ديايا

 ز اجاواو ىيالوالاو تنطسز وحي اذنلا نعو طاقتي تمي يا هر ريهطتلا معيب ابمييزلا
 دربلاو :مايبمملا امن را بعو ماؤنلا بجو مهنو يوم همسي ,ارعسلا نم لزنر يمس لى درمل او 21 ررملاو لاب بو زيرو ىربلا ةدس ل, نمرورتكا ة ةقروع؛اماعت ءأم دالك يمطتل _ تريزا

 زال املا نم بوزي يذلا نعدربلاو لا نم ببازابيا دز ريحاث بولطم . ءاضالاو ءارلا نوكسيريحوتتل ن نم عئريل مندف دلما ءارلاو ةرصوملا املا تغب
 خاللوقل لعمل | اهب ند ةرعئاشلا ف بودي هنال ايّقثتارمالا ىارسرطي ال
 ابق دوا ئنيجرسيلف يا ذأ | نسكع . ريك يسلا ىف ف روع ربطيال
 وائماولا نيولاام اذكم ةرلصالا «نعسطوع الر ورطارمكلمه داقعنا

 راجل

0 
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 يت ا
 4 : نتاانحملا عب

 م هما. إال و ظ

 ج:1 نوكدابملا هذه ةذاضالاو”هريهظتلا عني حوبنب نم ضدالا لح يداهم

 ١  ماضااوا اهلوانعب سصتخيقيالفصو مءاشالا يا اهئم مسقل ليلو ماقا قنا «ةلزيال/ ا
 1 ءاماوهو هلاعتسا موركمريغاثيفو ان دح «ربؤلر ببطم هن ف هاا د ٌ

1 
 ةنورختطلا وجو دنيانا ةعالاط زفه لال عاهل .٠ | ٠ ةعاككا يوامطلا للعو ةسائلا اهيمامدجناللعم قركلاربلا يؤ اروع

 ظ هر. نويحهنم برس اموهو نييببلاونابلا اْْز اهالص ا ةعاركالذ 2
نكيمازا لالا نيترو :ةرهلا لم ناويحلا 7 |

 ١ 6 ةساْ ارجل ن اغاذ!الو ةرسائب برفع 

 اهروس ةشمولا ذا ءاوقبديقورهلا ةرهلا لفمو ضال يوما نامو لا ا
1 

ملا نا عسر وسلا درواملاتاقَت!_خيبشلا نما وهو
 ظ ْ ' ف مايا اخو يربلا بدار

 ا و ا رؤس انكو هلاوتسا مركب مح :ءالذلا ةجاعرلا ةيلعالا | قرهلا

 ١ كود داع هبزنتواركملاوتسا «وركم ارجلاو نيعاشلا و رقسلاو شل بطلا عابس

 ةالفاةعابرلا» عابسويدعالاةرهلا يا اها ل وتساهوركم ةافلاو يلا رؤسانكو
 . لةرهارؤسي ماركا ل زعاو رهين تعال ةراقلوباو بطل

7 



 ءافصاو ءافصالا ثرحل هيفت هاركال نسونوبالاقو د2 ةفيثح ىلإ مامالا
 عساي فصاو سوماقلا فاك دلامايا ءانالا ملسو ميلع هللا ىلصونلا
 لازولف نشلوا يوني هلع ل اع نامل ةرهبل رلاراءانالاو «عمس لام بلاو
 ريهوتلا كك نمالا تتبئامّرهارك !نالاهروس يف هاركالفانمحف ,ريهونلا

 ظ امهلشضن ب رسوا لما ةاركق الط خبال ان هن قفل فلاق هطوقس طقستن
 نوب بتي لب هرم ميلا ى سنن هقلطأ 0 هلسض إب اوضعتح رم اذا ٌةالصلاو

 ابةمزه)ركلا ىضمقنام لا ووك عاركالن الق( الئاز نانول امانريهوتل اذ
 نتالامدنماهب اهب فباعو رجس يذلاوءافمالا نورا: 3
 ظ ماشالا نم ثلاثلاواللترطانلا هرعبامبعزرارعاقز«ردقت نايسر البلت

 ا " ثيل نالؤيرعصالاوربألا درر وللررطعمريغ هسقت يف رعاط سل ظ
 74 اذارما هرعاظ د صقربفب تاقالوا دس ف لهتسا ابوعو هرياطبنناذ

 انس نوكيا يمالاو السمن وكب هس ائيورتبا انجريغل كررسج نماوفمعلسع
 يروا ب دكورق كلك ةفوش ل نار ثرح عفرل لاو ارث ضرفلا ]م عشا مدعل ظ

 باّئياملعم مرفلا يا صو ايو هرقل هل اهتس أ رمكو ا ميما رعاعاججا ةنالب
 ةنيفعال ةساكم ”اضعإر عى دبل ىضوتلا لبق ناك ةرئلابالا ناونالو هيلع

 رونلاليصتمو لعال تلق هولا ةرزب لوتسم ,اماريمج نيت 'كعلو اىكعالو

 دوضولاك هوروكةبووجو ناملالاو هؤصوريفت كلذ بجوا ىلؤ الا ةّرلنا
 تالر ءونضولا ةربن يا هتيذب هوشولا يلعدعاوردهؤال نحاول ذ
 قءاصوتاذا اما و ابعروكلاو ونمولا يميل دلقهللا يلا اررتقت ب هتين
 ثا يواطصليينا ١وّسص وأما هبّرعب هلفاؤارسا نا ةيرقلاونب موزارلخم

 مالت نال اذرسسا نوليو .يرقلا يؤدونو هدكى حو لج ف ةونمولا نأ
 قل ْ 5



 رص
. 

 ريكي املا واما ن ديكو ةمعرهاكلا نا داذمو ىيسلا اقر ةرهطش لولو

 ىو ماوانتلبقءاوطلل دملا لسغإب رغلا عرف نمو هطشدرتؤل او

 ءاطاريصبال الاو ةنسل ا يانل ا ىو والا ىف ده نا لو انتدعب هئسريلا لسع

 ملسنو ,.لع هلل ىنصلوقل لرطبكع فن هنو كرجنو ماهطلايقزيلا لسع الوتسم

 هلبقو نونيلا يا تلبس لاف ملل | فني دءدجنو ةزو ماولملا بة دءونضمولا

 نال ممول ديلا يا ايطسغولف ةبرقلا رصف نا انصو وشل أيقنت ماولللا لبتىا

 9+ الائسا مدعل الهتسوألاربمي دال درقلا هب دمصقنولو ٌيينموتموعو ولع

 51 تيرهاط ىف أ ةلوكامدبادوا بون ٌدكذو مرو هاقاواضر) ظ
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 ب عاف الأناسشاباصاف ءا 1 نم ضفتلا اذا يلكلاورهاظرالا قرعنااولاقدتو ”
 2 ناددسجلانعملاصفنا 0 :لوتسم را أ ريبصنو نيعئارع اطذال

 ب بتكأ نيرو ةارهلا ف يمورماعلا هيلعاموع مي ملال ع يرقي سمت أ

 1. يلع دالخ اهيف مصعب حل وتسملا ءانأ ةؤص نا لعاو بلا ىف اميهزمللانا

 ع رع اظعلبالصا ىالتخا كلذ يف تبل تارعلا غنب ع ص لاقو تاياور ثالث
 00 3 ككذورلاهايق لاوس الا مك طوقتسو اويمجانباصصادنعر ومهطويط
 00 2 1 للوتسملاءام برش هركب ةدياخهلاصفنا دوب ةرورض ال وؤيهطتملا ةروزمل

 يهلال ىا زذوك هلو هل ىغئلارازوتسال كلو هرزئد يسارا هب هلا انكو
 ْ ووصول

 دقو لذا مك رفد اعاو ةىملا مدعديفنال هتققجوع ناقاول نال كلب ال ىسك ا

 ونهو مركلا4 تاريلا قطو ارم او هت اميل والا دوصقم او ةوعلا ماحب

 0 : (قراهز الاو هلأ وهلا عممج مسي تاببلا عرماام ةٌلْئم اب مك ابرنهلا قروو

 ظ هب ثرفأ وف رزاوج ل لع ثبحيلبزلا يعدر هذ هجارتما لامك ناسهقلا

 / ا دقت اناماهيعوشيل ل نك ةرجلابعامص يفاظنو هجازتم كي هن ب

0 
 ش

 / بع



 ا قس لم لوم :صةيلصوولو
 زوتحا يو اشد دحيؤلا الاب بعلي موكل نمط املاح لوزا

 بعاص مهعبنو هضاب اص امحاصو ىليزلا لكى سمو ملارهلا بعص اك قا هب ظ

 يتلق رشات رصعالب جو ن1 ىبلد الهسفشرطقب امبزوجي أد ربونتلا

 رع ازا نا ىككرل اوقداوباس هللعتفو مدعتأ يجف نزح انوي ١ الو ملول هذع ديقلا

 0 لاقيالشيحتلطمل اما مساويا هتعرسالا ين ة وعضو انزل حجرل لءاا قو ضو

 هللا قالطا سيال ريق الل ارز لبق م مزالوعو دبق انودب ام ل

 ايل ساعلاوس باوج_ؤلطملا ءاملاب ةِليزملا تاحّياملا ّياحلا كالو ةيلع
 8 0 املا ةلا اا يف تلطملاب تاهثاملا قحلا ثعيلاهت هدنا يضر ءامالا نا

 مخلب باول وماعو ىزالذا يكمل ةلازا يف ىلطملا سيقملا حنا م امم
 ... ريعتلالوالاو قالب قلعت قتلا ةس اهل ايمطتل قرفل ابو
 . ريكتإ والا صانت يو هتلعوعو ممب قلعتم تاحلالا طرشدد وول ىنب
 ظ |000  لرص نكااياومرتب ةساقل ازا وشو دما
 رمل مدعلا وع شلاوع يذلا ىاحلالا طرغنيا ئيبكشا ف مدعنموحو تالسشلا

 “ ربك ثوملاو ثرحم ا واضعاب يحانشا دهسا ة روس ةساخ
 . يالا لظعاوهلب ةيقيقحلا ا ةسائئلا مَسدْل اشاناباوعولصب عشر
 | كير نباشلاءايلاةيشستو ةرمملا وعلا قف نيت هعس ةاللا عنل هليلق نع

 5 نك ١ الذ ياريلاوهو هىلُكواق لطم ا هام اما يضو ةيضوصنع ّةلا هتلاذال
 ظ ةراّشالاو ءاورالات .ناليسلاو زكرل | هعبطياوعو هىبط لاز لاب واع 0 | < مهئاليلالوثمولا ذوجي الو اهرنع نوداهب ةصتخاهنال اهياصريع قالا

 مطاربلاءامف تانوللال ريظالا نالرعاطالوعو عملا اميلهرمتقا يور سطلا لات
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 ك0 6 : بيوس اهي سبيع“ 5 ه....1تعب مدار همم مع ا سلا ومو وع و ودع منا , 7 0 اعاد 1 ةيذكلا ةع> <

 ا لا اي ااا ٠ د > متو

 يرحل عئريالة فاظنلا مل دصقبالا غيطوتمزناع يضفي اهع سيل ننصملا نم امش

 ب منتمالاناو ةؤاطنلا مدصقنام نال عاؤتئمالا لامك الئاس قشر قلناو
 هعفر

 مكنت امد قضم ازتبوستو تداذ امزلب قرزفلا زد اليسو همر نعو.زاذ الا

 تودبًالئام اوامح ا وحب واملا فصوريؤتولزلال مريخ زيطلاب هربعو ليسلاة داقا

 وكو ج.اذ ميو قلو ارب هوضصوتلا ز وجيناخ واما ةقر بهز مو لتتبل ف قلا ناب غيط

 ىبول و عضربال منا تلعسْْح درب ذا مالى دعو ص موك ةينافا فاغ قيقر

 ياك تلا قرووعدر دس ةذاظلاب زرت اب غطاذا قي
 تاو ةونصولا مب زاحعقرلا يلع يق ناو ةونمولا مز يال: ي ممر اصو يرودتلا

 ءاطامساو ةفاطتلاوهو بولطملاضرغلا مهل املا دوصقمؤبإل ةٌثالثلا اصواوبع

 مدسلاب يبغا هام ابتيمل السيف ةنسلا تيرجانلو ريبرطتلا وهو ع انعمواواراو تار

 . ديبيعت نأف «زعيلا »ربع ةبلفبواملوقوصو قالا هنتمدع لود انه امو نمر او

ق (ًضاليسق نم جازتمالا لامك رمالارعاب لصحموام لا
 مرسلي 3 دوصوملا ىلاةؤسلا ر

 ىوعلاو نها كرب ه داوم ركاب هيلع نوطعمْؤْطلا وا لامكب قلعتم تاينلا

 هيلغوسو ال باو ىباثلا نيبانيب «الاراصاذا فقيظشلا بن سصقيامواوزطم

 هريغ ةبلكلواَملوُمْيَع نيملا
 بولخملاواملايلعيا هينعءاطاريغىا

 الو يلع

 نالتضاب فلم ةرلغلا تن ا عاملا ةبلغلاو لوقوصو نإ اضياهنتمرعزلا ل وذ دانه

واىواملل قفاوماىئام ن ايل هالو ادماع نوكي ةر 9 انالاجلا
 قادامكافلا واهفاص

 قاطباضانتيانم نوت «لوجأمنفوام امل ناوعركذ جطربغب هطول

 ةرصاطلا تايماجلا نمئشل املا ةلطل اك ف وس ةملغلاو لاف ةملذلا ف ىا ككذ
توام ع .|ضابأ هفاصوارعاوبظ نارشكلاواقلطم هنمايلتلا_ْنَن 0

 

 زاليس نعاضيا هحاذإو معوض ازا وتلا نعرهعلل الذ هال نعو هتقر
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 هيمي - ا -ِ امسح بقتل“ 78 و 7 ولا : ريس 7 و مج صم سيجد كاوا 33-0 : هه وعس- 1
 0 2 ب 5

 نمرلاسلا اا ناليس ةداهكو اممعالا عل يسن الد هيلع دماهلا بلغتل كلو
 ءاىكرنعن ال زكنيح هذ اذ زداليسو ِْقرىلع ةطلاؤنا دج ىقباذا اماو ةبلئلا
 اهلكرؤاصواريذت هف ناليسلاو ةقرلادوجول مددونصولا ذ اوج عني اليا كَم
 هلا وزياو مو يط نو دب هلعل اًخازاوصو لم دكارلاو عطلاو نونل | صو

 اس ايف ناوعرلا عتوولو ةينقلا يق لاك ا مكركو رغصعو نا عزك
 زوملا ن روك متن قر وو توكو توتلارم :مكافوالالاو ون مل ؤربفلا عكماو
 ال . ةدلاوض قبلان | جسمو يراه ميضصدرو امل يسر انلاروف !و يعاشلا
 2 وعتو هقنع قرف ارو نمدتقلا يا هيرقلا هتضقد يزلا ل سفبرمأ سو ميلع
 لوساولالعو وهن فنوع قلطبو قبنلا قرو وخر دسلاو هعم لدس و فخم أم مر

 دق سو ايو تي نا لدسا نيح نع هدلا يمر وص اعنإ ىسقمادرفلا ا
 الو ناصوالاريؤت هرؤرفتغأد فيظشلامد وبما نال ىلع ساقيال ل سلاربعلاغت
 ذل اسوالاعيجريفتعتلارلا دما يوعرلا يالا راقيرق يداطص طلاق ٠ نيئلا ثا ميف ام ناضالا نهعب فا سدو ءيلع هدلاؤمجوبلا لستغاو ةريعكللذك

 هي

 جيلفلا تن ال و

 وازصولا ائ
 ا نيا

 ملوقن وك ركذ
 ملاعق

 اكو مضو نيرا ءردإر نسفلو لستفي  سو هدل يش نال وسوم هدام
 أ زازا نما توري يا ابا اسلوب لالا يشرع تبن ظ دل نم نرولا او عابصملاى(ءايلاديرشنو دلمبلا هاطلا نوكشو 1 ١ اانا مطل '/

 © . يقعلابدةريق رولر يقل طنا قلم ناظلملا مل |نحشات اقيلعت
 للجو هدلا هج روكذما ضن و ص اق هر عزت يعن نمدارملاو تربع
 لاذ ٌتاعي اما تطلاكف وصخت ةبلغل او داوجلا نال كلب ىننكي يا يازل اد ىزتكيو
 ' تاقصورل يام نمط قنوطوا اوقف دكار وا رّقف نولك ماو افصوروبرطب

 بولخللا7/ي روما ءاشلا ديدشنو ميل عتق ليسو ىاصوالا نممل ثلاث اليا
 يو

 ملوعب

2 

 يانا
 ل
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١ 
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 ىلا

 ١ 5 . ع ظ
 ا“ " توللا يا ايووي + ناف مل كلاثالو جمطلاونوللا ل ريلجلا ياني اك وقب
 0 ثول |هيدحا دججف تاو خامل اذتاو هلعرش وصول ةونصولا ميز اج عطلاو
 ١ دحأو فصو هل طلاملا نأ دهصول أكو فمولا هبوزجيريل مداعلاوا

 ْ : يالا قلاخيالاعرامناذ مرقلا هلثمو طبل ندعبكك كلذ هيصوور ف

 ' ياها دماو فصوالا هل يللا يفالا قلاخيإلد اذ زلاوامو درولا واركو محطلا
 ١ ةدايز هم نيللايا ل يار الو تملا رابع مب دارا رل ومو ىنصملا لات ع
 ا ظ هضعب نم مسي منا ميف يو طلال انني صولا ثابب نم هيلعل اعنا

 / ظ دوبي تعنو دحوم ىلطملا املا لح ةقخارلا مبلفلا و لمايلاذ موس | نئئار

 ا

 هيت ا .

 رب هل خلا ككذو هلوقباهنستال ولت قاصوا مل عئيام مادو نيفصو
 | 0 دقت  ككضاعصت عريف فنت_ الا ةةتباي اذ عدو وطو نول ل

 1 ولا زيبا نم انمار ظ ثالثا ناسوالاي !اهشم ازا نب ؤدصو اوشما وجع

 ديون يسد رس بر لاب
 ىف ٌملعلاو مل كحال ل رسملاو الديس الو نلَقَل ماووب ةروزملا مدع

 ءاملا فلاي يذلا ةررقم ا فاصوالا نعمل قصو ال ىزلا عياملا طلو
 ماو لهتسملا ءام لاك ءلاذو ع اورالا دوا مومطإا نميولم وا ناولالا نم نولي

 هلريعسالو نولءل يعي الو مط ل رمؤتي غااوتس الار متسملا ءاماىا

 مكاِف هلشو موسل ايف ثربلا نود ثيثملا ل. زيرع اطرمالا ىف يفوهو 2
 كيع رييقلا م رول نزولإب ةبلغلا نولث ةليارلا عطغنملارعرلا ءامو درولا ام

 سشنلاوا ىلطملا ف لوسملاواملا ٍقلاول اريف يركتاسعالا اهو ىز فل قسولا|
 لبطل ميلا نيب ماا كاس ل يل

 ٍعاماو ةذاس اور يو زوتتسملا املا سا اور يلعىنبمف هاما دضءاملا يف ١



 ا

 تعئذىا
0« 

«2 

 نمل سفلاو يا ءونضولا ةئصبر كلا نعرتانت الف انع تنرعاذافرحلا ف لاق الف ىوتتفلاو تملا
 هص/ اجرا ءاملالاعتسا نيب وال ذا توميلاو سرارملا يف ةنئاللادائصلا قالا

 ءاضمعإلا نعطذا يش امال ملم ل عتسسإال ماهي ىلا اذا ام نيبو ىلطملا كاملا يف
 دهن لوني نمل لم ككيلع نيعنيو يلق ةاملا قابل ةبسلابوعو طق دسلا يفالدا
 قالا نمؤ حلاو وضولازويكردا ليم اىلاو يملا ال ضعفا لوفل ل عزاوملا
 نو هنظوؤ كير لفن لو و اسوار ليعتسملا املا نا هنظولع مل غيرو امر امملا
 ؛اموادرولا ؛اموا [يتسملا املا نم هلم تالطن طلتخا ناف مف رم او مق ةساحب
 قلطملا ءاملا نم,ارلارسكي ل طرب قلطم ءامزد ار اصو هَسيار تعطقنا يزل ارعزلا
 ٠  ناوهيلعدّملا املا ةيلفل كلذو ءوضولا مب ز ويالٌئْس طلاخي + يذلا
 ١ ةروريصل ءرضولا مزاج نلطملارعيزلا منال هاما نامولوعد هسكقل ناب

| 

 قلما ريل عتسس مرو قلطم ]لمن نأب اروتسن ناو هتلقل ([اهسسوَسملا 0
 2 كح اسلي نم ءِلَسْمأ لاك نكلو مامالا نع :ياوزل اصاط ف هكعةنشإو م

 ءةسبجلا عايملا ماقا نموبارلا مسّهلاو تاوابعلا بايو اطايّتحا بولخملا هامل
 7 ركل از وطنرؤاصوا تريؤتول ذنالمب دمي رسام ِؤ ملح يزل اولظاو سب ؛ام
 نبال 2عوال انييرابصولو ةيدصالا متقلخديع قاب الر وطصومز هعرط عاب نانو
 ,ىيى' لاك نظلا بلل وا ب قثي نصر اضابوا يوتولارهاشمن عناب ادق اهعيوتو
 ب نيناظاو نونظ هوجو مزايلاريذلا داقمعالا يفرط نيب عارلاو ددزنلا نظلا سومالا يف
 رع زوجي سولو ىوامهطلا لا امغلم ين ةرههتلا سكلاب ةنظلاو لدلا عيطوم عيضويروو
 42 الو ةر ابطلا لصالاو تكلا لوطنو ا هطل اخره (ط ببس توكيد نال ايم ةرجوولو

 . ضوفلا بحاصاي لاف ىلعإونا ضوعنغرماىلا نبا لاسم عل وعل لاوسلا رملي

 انربكالزظوملا يحاصاب نع دوت ردلإيضررع نيزمفوم اريمال اقف جا بسلا ككضوحدّرد لع
 عر



24 

 تت

 ا

 وفلاش

 ع٠ وهو زيزقلاهاملاوالبقءالك تالا وايراج سيل ياكفقاو يااركأز ةساخ"

"2 

 ا" يل انهو انهى نبا نملاسي نا هل ىيل ماعط ميلا مرقاذا فييضلا ده ىلعو
 ديغفانكو لافبلاوريجلاو لسنا نم عنزيال مساوعو ثور عجب ثاورالا يلة ريغ

 ثاورالال يقرب يف هلو ميف ةس انيلا عوقوب ؛املا ةسابيا,نعوفعم نالرعبلا غبلت

 , . هيف تلح ىزلا ءاملا نافدريبلارصفف ىلا نركز (كرانالا فوكو اذاعملاو
 ملوقل ررقو :

 مداسملا عادذ ناخ يضم اقيم زتماولا بار زر شع رشع نود هلم ةحاتشمام
 . سايركلا ءالؤرارتعالعىونفلا ةنارهلا ىف لاقو تاعوتشمملا نمن الكي نال
 , 2ةمئاكوسما ضبع متاضبقو بس دحاسملا عارذو سانل اذيعرمالل ةعسوت
 -6 2 تاريرلا 7 لقنوطقفتاضبقوبسرنا ني[سمالزمو ناإلإ قف سابركلا ءادداماو
 اثعار ذيرشعلا ينرشعل اف مويلا نع ارد نمربكأ زداو ءحاسملا عامذ ميىتفملا نا

 يلح رمما بعاضرمتتا نكلو تن ؤنوركزز ؟ادزلاو حاسملاب امك مويلا؛
 ةسائهلا ىااهررا ارارطب ل نأ و. منيف ةسائتباصاو'ليلكن اي ناو ثينأتملا

 باس يلع مالما افيتسا/رهاطلاو تلت ةدايزلا «نوعيلا ةجاعال يو ل عطلا لاق دف
 نينالثو ةتس واما جو نالوا ميرم ضوى نع يف ارح وام اجو نا !ذاأماو

 0ع نوكي نم بدال ثدقملا فو رثعف شع نوكب عيرازا ىرَولا اذعر ذذم ضو
 صقنن اف عوقولا تقؤب ةزبولاو «رفعو ىلبزلا لاقاسؤواىبرواع از ذرشع سف
 هقموربطيرباهشسالا ىرنهلا جءارملا عربا ورمرطي ال ىكولريعو ىضيال رو

 هضر ا ىشكشنال نارنم فرفلا تثد لاح ثلثملاوارورللاوا عيرملا ضوح ا نوكي نا

 طالرنعو يدل ع ىوتفلا ملعو قوما فو ناسف لاو نيفكلاب يا نم ىرغلاب
 تلحازاو س انلاىنعسيا زلال لوالام يملا وريثنوأ «رزب هوعررتي ل يثدةيشم ا

 قصور وبيطغبال | ةسايلاب يلع االثع'_بني الذ طورشملا ىنوتسملا ضوحلا ف ةساجلا



 روك مك ل ما اج منال كا قب 12017 7 اك اكسس يوفر ريو يب

17 

 مط سملا وع
ُ - 

 يذلابا يرام ءاملاثيا ميفرهظو ةذناتس ايالاهلوخار؟ديض ةلبييع ةيلض الا ٠
 . ءاللا ثوكي ةس (يلاط ا يا اهزنا ةنيتب بعزياموا ايراج فرعا يف دعب

 |١ ىماخلا عونلاو ديلا دانا هعيجمال اطمن ةسائلل طلاخلا يا اسك كلشيح

 استرا نالها يربط وكس امل ل ام ١ : يرمي
 نانا فيلا مايما هما تنال ولفت ارا نم بن ؛اموهر 7 00

 ةراموبا رو را ن3 يالا ١ رايلا# تا

0 

 ] (لب اشم ذخا واهل ةربخالابال عوقولا عضوم تعرب تلحاذا ةس جلل
 ريزو عوتولا عنمرم نيب ىرفالف مرجةس اججلا نالثولو سال | اع ةعسوت

 معافرمالولا هلا ير ايل اوعو فلا يف فدى ىهتيقبفبو ةسااجبو ةس اني ندب
 دوتوحمو م يدم اوعرشعيف ىتجيريدقملاو باسمنلا يفك يوتذلا هيلع
 . افلا ةلمهلا الب بحزم برشلاووونمولاب س بالو هي امبالا ماع
 يع عرنام انهو ينعم اان رةماركو بعيدنعالا لاّمبْض اه لينعةماركلاو
 . , دلل عاورو مزوكويموب نظلا ةدخنوا ةسائئلا عوتويوعلابالا سجن الااملا

و ءونصولاب اضيا سابالو هني معل م 0
 ورب مبث نوكر نأ ف اهي ضوع نم برسلا

 | كلاب نوكيرت ورم لبد نوكيدق كلذ نالانتضاريغتم نال ولو نقشت الو دز
 عمو رب نيس اوم اريما باوج يف رم( ةرابهطلإ يف لصالا نال منعم اسد نا بجيالو 1 : َ : 7

  اهشيلدت يلا! ةريغصلارشبلا نم برثلاو ءوطولاب سابالورابالا نعل وسما
 اهلك ضرالا ةس يرش مو ضرالوع عضل ةسندل !ناجملاو ؛الرلا
 ةماوعمجءامالا اكو ر اذصلا دالوالا اهرَستياءالرلاورارملا ىلا عجاررمزعلا
 اكو يلواروي نمبررهريفن م لعالا نوملديالمز الكلاب موصخ اهكراذكو

 نقشت مامر سركملا لهو ةسشددياب ىرقلالما يان وت اّسرلا اهسمي

 ا

 ةلهزلعيا اركز رع نطع اير احان اكوا ال نقيتم تنال نافيف ةس اعلا

 ا

 ل 3

/ 
٠١ 

4 
/ 

7 

 ل

 قربا



سا يف الل لا يفةربعلا الاسفل ةكمرالا زا
 3-7 لح اهو راوسلا اهنضر ل

 فو رسن مل ةفرشلارلو نكل ب بالل تريعلاف بسلا يئاماو ربحا ىرلا اهلسؤ مي ميمو لالا

 مهلابعولا 2س يفلاقروسلا ماهحا ثايب يف لصف اذه يا ملعا هللاو ةزهإا
 اهبكعوطقنالياسملا نم ةفياطامالطصاو ةريغتلاو ى ,رفلاو زعاحلا حفل وسفلا

 هيلع مالللا مدتت يذلا ليلقلاءاملاو بامكلا الو بابلاب ةرجرتسريعاهلبتام نع

 ناويجنم بش ااا نراح نكي مو ضر عنو رب نوكي ناوهو هزرّد د ائيبو

 عروس ماض الائاروس مسرمرش دوب اءاقبا امو ماسقا :وبرامدعنوك امنا هني يخت ا

 هنيعيزمبرؤس نم بورثملاريؤلاو غل لاقيالف هلديق ناما الا اروس يمسيالو '! ٠
راغاور دكا اوسامجلاو ىلبلاءاورحنا؟انيلات 5 ةزنو رب روسلا اماو :ىلللا نييعىا ظ

 

 اأآ سلا 0 ا 1 ١ .معايلاتسوتلاو فمصتسملا ب يذلا ماحطلا ةريقبل مدسالاراعشبنو ع اعملي ظ

 1 رم نس انلا رمزا مو فاس نم قففلاو ال الاس محاد ش نم َةِقِبلا قلاط طر يوتسا منا ب عكا |(

 / 4 لاقوهرفعو ومالا ا بقعم لاذ نكرلاسالا يد رك م رلاسا لاقي
 "© 0 كوالانم موْؤمو عاضناه دابز هن ميرشم اها يا موكا اغساد تيشاذا

 ظ ص اشريغولع باطض نزوب ةزمل دمو ةلمملا نيسلإس كب رااس فم تفنلاو

 ا ا انوماعلا ىف ذ هلل اذالخ دغللا لها مب رص اوومسرمل هنا الارثسم هسابق ثإل

 | هسايتو ياذا جوهذ ءربجاس ايلا ريغيدعءاج زيوكيف :رساننو ىم قلازوفإ
 قافتالاب هريفلرييطم هسفن فرعا طر وس دعبرالا ماسقالا نم لوال ارمئوهن 0

 0 هيا 'اطرشم يثدامنم برش اموختو هلا هتس ا يف :ةهايكريخ نم ءامللاعيتدنع 55

 َ ايزل هييوسؤ ردد ةددنباع نع ويه نسي ودام ةبقيقح ةداذبهفئوسيل نوكيا در ظ
 لوعأ ل كير لا ب (يالن نم تاكد

 ١ 0 قمئاعاناو زاملا مسد تلات اهيوبا نعد آنبعدلا يمر ىينساوملا ماه س ايبر: م
 ا اموونرا"مهرلومو تسر جو دج
 87 ا دخان يرثي نال ا.دو نع هننا يصيب هلو ان م 0

 2 ةيالفو طير ا 8

 ١ (َق ثسو ١ 1 2 ارو يضم م
  0نال اه نا لنسخ ردد قيص هلال ت ياعم اهعؤل شا امورثملا يلزم ل ”٠ تس

 مر موب ادراك صو مقملاب تنفدو وجال ادب يب دضتو عب نسل (ًضمر لع وبس ليلا ٌبلمل حيدوت



 "© ريؤمملا يمدالا نيبو ردبكلا نيب كفا اريهصو تا َق !ونرماا ضيفي سوم
 + ارغيش ندا يدل نيا هفىسهئتاذاويسجلاو ضيا وزافاوخسملاو روسإل
 ٍض دال

"/ 
 نعملاو 2 و

 لك ولازغلاو
3 

 10 7 /1 يف 3

 انجن

6 
. 
3 
 و تت كح

 يي لاصتإل املا تدرون وذ نم ملا بشق مفلا ئاسءان وا| ايش برشا اللاوا
 3 هف فاق اسبو فاصب اير قازبلاددّبامدعب ناغ ناو ةقيقح ةقيقع ,يىنجلا
 م ملام اسي وروس نوكيالذ بشلا لبق هعلتب اوا هيف نم ءاقلأو تارم
 6 عرس يق 5 نامز دهنولو ىلك روس 6 يوخ انباع

 * قر اعط مروبروتلوقلاووركمرنكأ ن ىسوب ىلأو ةفينحىلا للعرب وسلا
 . نازك ما قفبو ا سف نم برشا ارك طرثع قازيلاب ةنسناؤلا
 روس أثةسرفاولاق اىبرو قئالاوركزلا ٍلعيقي سرولا طفل مرّت اف مالل ةربعلا

 ثآلن مايا دنعاماءارعتنع لوكأب مالم اظئاعرتعاما قازرالابره اطسرفلا

 عم مه

 ا 5 ١0 هواومو اهلا زلا وكل مراد رتبزطوزخ اطوال ه1 زول وتس نعل

 ٍ بصل ةينمرحاص ءاهع سك ليثد يملا | عىوتفلايلعو مايا "مال نوملبف ترك
 ين ةدركماا ماا ن عنا يورو ةرحلركذ نمزوالد قدم ادراحلارؤسك ةلوكش قو
 2 ويطل نا دايز 4 هلا اويجووم ام نم بدوا هؤياك
 ظ 9 000 كتإنمفلاورقبلاو ]بالي صر مس ىف ةعارتلو لل لوك "ام نوكت يلا
 ١ ى ذرعا ةدرشلا مالو يبا نيا علب زلال كالو ةالج
 دلالحتشاف ن (داروملارسكو ز لعمل قف ةدزولا نعاهب كي دك 0

 كيدز رهاركةارلا يرلآعتسا نوركموعد ثلاثا منقل نم ن وكي اهيرؤيست
 وكارسو ةافيلخ ةس اى ير وسر اسالا مالا نمر ميزا ماسالا نم ينانلا مسا اوي

 ريزنذلاو بلللاربغو الوالد هؤوضلا لد لبؤب «ريبش ةؤيفحَةس (ئبوج شو

 زوجيإل تاعي اريغؤف ن اريرظياءاىنروخت اوائل قتلا م افاؤنا نادت ارهاما

 هلاوتسا

 001 ظ

0 



 ه ١
 اوريو لاصار كرولا سولت لات

 رفقا يناير نضال سماك «ربؤدجوي و ميلا لصض ذا اوم 5
 تاررصلا ن

 9 برشنام, خل ارو ؤسْلأ ياوضو يرثفا 2 اسال طداخا 6 ةيبلاب قياسي 5

 بلطلا ن ديم لا !ىقواوس عابهلا عابس نم ئسو بيذلاو يواولاو يذلا مثم
 نو 0 نورا اهو قالسلابانش مز يف قورحلا وعل تورم اوه ٠
 ا ١ مدر اضل 7
 1 00 قيؤلابا ننام قررخاوهو نما ف ريضسل !بالاف ريل تانسزلانم 2 1
 ا _ تنسلا ب عاصرعأ برع الع سفلاو» مامالايِئلاوهو يطق للا يو دال ما

 ' م ضامرق رحل ا الا ماما هالو ةريبك هل نطملارادهلا مرش يطقرارلاب بقل اهونعو
 ١ ةفيبسوايس هر دارذم ا ناك ىعةنس مارا ةرعقلا ذو يفوت | اعاد

 ا لاق يسورل رغم نبا عرجرل دبع همعاو هريره ىف ليدجلا ىناسعلا تعج :

 ظ 9+8 مايمو ماب5بعاصانامو عهد ثدوحلا يور نمإي::داوض طعردلا ير ثم الا
 ا ةةداماةرعو ةئس نوت نا زم ميضد عيش ةنساببت امو ةنيدلاةرامايلو

 تأ 6 1: ممسك 7 5 0

 دوبل ينل نعي اّيبلا فرامل سيف از اديدح نوتسو ربا (ئالبو قالا ةعوطرملا 3

 مما عنا الا انالبؤسغيهث ا هلاس للان ءانالا نازلي لا لل ىف ليس نوح بكل ملح هللاوص 26
 و يا نهارعا ن وعيبسلا انرنع اللا كباس روأ اسعوأ تارم ثالثا 8

 راوي ناقبا انو مثلا هعئتد ةوهملا ذلك 2 0 مالطا ا هزس نتن واوت|شلامامالااظظنماورجيازتلاب 1

 هد هثكذلاو ةرعبشلا وةنيمجونلا يباب وو كلذ وتخ وز عرزولاو مرعوبا هّنكو يذاع

 كرم[ جج نمد لفلاو نذسعلا الا نلافلا مهما نعرف ىذلاو لاو ىلا جملا نم ظ
 مطل ير ةررشلا نعايهرنعو )سمو ىر ابلاىور داودرس نام هرنعورما تعلم اوازنا 1

 اكجددايطمرع نبارك ند نا كشويل كريب سفن للاو لافراد داي صولا نا
 كلهو باور يف و دعا هل شيال سلا ملازفيغلو ز 1 هزل نور يذلا اتقي بيلصلا اف السقم



: 

 يم يراد نوني م ةنس نووبرا رالف كل الجرلا كدب مالسنالالا اهلك للا ارز ذ 0 1 مو

 .باللاف ريتتي هنيع ةساؤل يربك اوت اجنماسخأ يونا تورم ادع 0

 6 ةفلضتس يي غلا واياد نايات وتل يول اطل مف قع ذا ا

 "أه يافا يارنم برشبو ابراج ابرنعيوخغتتسبل هرعشمزرحلاو يشم هب ءافتنالا ليال يربك ا

 . عمضأ اوررولاو دهنلال ءاهملاءاسر ماهبلا عابس موهو ناويحر نوب يي عروس و رباح لشفلا 34

 ظ ١ نيو رتلاو هالنوع الو رقص ر يطلا عاب نور كوك/ ناوي, يا بن رتحاو 0 ولي ميلا

 او شا اذالجةيسل اره ذي نتف ظفلو ركن تنق ناومحوق حمسل او ثلاثا لا لامك 2
 نب # ةالع هوجو ددعلا يراعلاو سوماقلا يف لاق ىد اح لعن بهبني كيتنم 7 وانتي حا لون

 قلقت دويغلادحاو نذل اك ةوارولا «ىبط ةواعلا يفيا داع ىسالا يداهلاو لاق
 | طوال زكر جازمو ىشناولت نيبللوس هناولمسرا عرو

 ٠ زصا/ءالو رص بي ذل او كس دسالا هرُساف بانوذ مالها مو م اورو ماوداؤ ىبلألا ردؤمالوردلا فلا

 ' يعسو نابْؤوْوو باو ةراكلا ومو وألا هللا مو هي: ذ ىئئالاوزسهلا هلصاو 00 0 1

 "000 ساشا لاف للزك لول نال ةئؤموبا هتينكو ناعرملاو نوسلاو نوع اذلا عملا ريكو عبس نم
 8 اطقيزلا تاره قزماؤ اج ثامدنغاو الفلا نجاذاوتع 4 م

 ظ عفو كعمل ال ةدمنم لقناوفورعم لاو ب انب هقيوقتل لاري 0 2 ُ
 98 ' 0 تاناعبض عمججاو من اعبض ينالاو نيحّرس و ناعرسْنس ني عايض م ٌصرالا ناو دراعص يك
 هن ْ كفوو انرتع هلا مكر يرهوجارلاقازكا مابسو عبس ل ثم هن الاور كلل عججلا ماو مَع ةرثحاهدعأو

 7 نكغسدو ميلعردلا ىلص مدنا لوي ىا/دقو بائوذ دال ىرومل أو بيسم ا ساديعس يذلا لومل اع ظ

 نم هيث مش غارسلا نم برص ميل ارمكو نونا جب فب مل اد الا نم بان ىإمل لما

 1 يعمم دوس ضن لل طق عونعاو طورابمأ 0

 ا 7 ع ا

 ل



 يرسلون“ ةيزلاوالل ياددوجو حرمت 0 باهزلا ياريصملاز وكالعزكماملاذاورع ا ربا تحارب وطلا سال 0 مدخدنعرنم برلاو هونصولا ركب الو ةوفارك اه نعال

 1 ظ ظ

 ١7 ريكو ةروعوباو روسإلو باو دربالاوبا هتزكو ة ةرث ينالاور امو رونو رثعاو
 00 يي و

 ا لل نمد د عابسلا ربا ةوببسمطراو عاببسو وبما لاو صرتؤحلا ناوبملا انرالساو ؛ابلا

 1 ١ ل 0 ْ دالواةوسس نمشلأ يلضالارلتالو ريوس ا ةعسسس رما عطيف كملي مال أوسرمسل بق .

 3: رلا ْى مل باينال ىو ذ نم نال هللا و يره نم ينس ومس وإلا الا يعرلز دلا وزئنالو

 سليوهو 11/22 سي بكوب اود لاغوبا هتك ى ورم ناويع د قل او مرانقلا

 ويا ارا وقعو الاسلم ةد رقع يرقد زورق هوجو ؛ارل ا نوكسو فاقلا
 وهو ؛ارلا خف الإ كددرق اهممجو ءارلاعالساو افا درث قنئالاو

 يريبرلام لاق (4 فذ راعو بييجوباو دلاخودا هتينكو ةودزملا لعتب ملا ويرس
 10 نالىاىرناد علا منعايا) عاسو هديعصدلا يصوبلا ذي شلا يو راك هلا موو

 0 03 تاناوبيلا نصرك ذ اموري ةذع اهم نماهب اهل لوتلاربحلا موو لضريف وبس

 ا نم نلاذلا مستقلا اواهجلنمنلوتلث كلزكا ىجي اهتبلك__ 4# اهبادل ياوهو

 0 تاخواوس ةديبعتةر اهطلاوغمل ايتسا يورك ووسرإفالا الصانع ييرالاعاسقالا
 ديزلاوار راروخعو» دو بعزو وضاع زنك ةفاركشللدك ىبلوؤطو 501 املاديغياهب لب

 0 0 ةريعد 0 ءونعولاو منسوب ةر ارهوس ناىلا قسوبوبا :
 ايواوب ل

 ؤ ا ْش ا يرينا لاك ينهالارإ اراونسو لعل ةزهلا ةوسوعو مزنت لزواركال هتسلا يزكي لو

 ١ ل دلك مالللا فو رس ا/صاضؤ مدقنو هرب ين الاو ورمل ةرره جاور ل

 ناو درقلا ةعربو و ضعرو ممل فعلا و4 درسا ةرسطع نم ولخةردبلا نا ةر "اقلاولع

 ل( ةكيدسوو و ىتناشسلاو ىروثلاو كلامو داعوركشلاو نيرمس باو ىسفلاو نابع نبا



 ظظ0
 اناذتا ةس ل محاووةسل مزنت هدانا زل ياصالا زر روس نا 0 0 ْ

 :و لع هنا يصاوقب هيل صوصنملا نابيإل ريف رف اشالا قاوطلا ةلعب 0
 تنال ةرورفلا نارب تاذاوطلاو كمل نيؤاوطلا تم اهنا ةسضن تسيل انا نروح ا
 . زكزلاهل_:جيدارصو ةرهلا اظفلرابتعاب ثننانلاو سائلا مع ةطدقسملا 0

 رواق قجانم عمج عجل ثانالا وج اذاوطلا در وكدلانقاولاو ألا مر
 م يذمرتلا لاق ةيانعو قفرب ككمدخي مداخل اوطلا سس وم اقلا ف لاذ ل قعب نل ندد
 ْ 3 نم ةروس بسبع بار غرش سكت عفوا امريطدواملاو :ىقوذل ارسل مال اونو ياللا نو

 د نيتبئرلا يروا نم زنايازلاولا ف زعيعم مص نس ثبرح مالعالا ءامعلار ابك يل درو
 0 اهلاعهعازااما اهلاكردلا مدع فيعمل عاهدزنتا صرؤ سد هركي نكاد . 10: 245 سرت

 ©. مكمل يف هريظنو سس ازنلا نعمات زها هركحتبفف اهريغد ةساطئنم 11
 ظ 0 ةراهطهس ا ذارنارهاظلاو وركم ماف هنؤذريري خم لج ءأك 00

 ] "2 وانزلا ةريال يااهل سو هيلع ههنا لصونلا ءاغصا [مودهاركلا ينس 77
 ةسائلوانتتملاهت .اهلايهملعب هكفك هولا ككذ لاو دلع
 .١ مكلانعو ةلوانت ىف ايف ةسدانب هيدر هوتيل نامز فاو

 قاوطعلا ةاعرول كلذو ب امجروس تاق ةنربلا ةرهلا اماو ريلهالا ةرهلا

 ةالضإ ل ناسا ئكةرهلا,_لتنا هركتو ةرورملاءاذتنلو اهند

 اهراوس لايف لاقي ازكو تهاركلم 'زداز نامل ام ام هوتلا لاجب ديقم انهو هدي
 اييننامل نا لطإلال هركيكارنم تلا ام ةيقب :ابوالاملا هش .اًكرلشو

 ا َ روراوة يركيال اووف نانو هريدي اخس ا

 ءاعالادلا ثيلشتب يسوايعلفأب ءامزلا روستو تاروظح | جين تاروزنملا نال .: الو

 !«كن كو ثدنأ تل ال رءولل اصواتو 0 2و ٌرموصماهلادومسيا

 ظ طفل

 ف



 - عم رس تكا 9

 0-ص

 يا 1> ”١#

 ١١ا/ ؛اتلاب (رصاو نيبو هنيب قرفيو قنالأٌق رك ذل ١عربب كرت اريسم ع.ادرل ا ايون

 ظ مجامرلا تيمس هريس )لاف ةصاض ينال ةجاجرل او ةشيبو نعيبو ةرمورتبك

 ْ ٍفاليود|رشما وشمازا |ايضوامز نوعري موقلاعدلاعياصرابداو اهلامالمجاعد

 0 هةصفع ماو ىيلولا ماّمِجاِمرلا ةينكو ابرثديو اولبقي ناوهل قو وطغ راقت

 ١ رج الأيدل ناسنا قلحول انهلو ن ناويملا ةايح ام كك ذرغغو حد

 / َءالزغ ا ةمارلا_راوس هركيو مئمإلا اذا كيرلا يحلب تنحيال كاف

 ظ يل يف هطوسمف مالسالا ٍثيْشلا ا

 ولظإلاهراهمف بحلا طاق ةلعس ةطساوب تاس ىلا م اىتد الف توسلا ف قلعتال

 اسيا روس ناملاهيرس 5 1 د نقيتول حز اّمحالل ةهاركلا تْيَدف رزق نع
 مكر قلو لبا يمفاازكو ناهربلا يف اك احلا ةلاهصرنع ةهاركلا لخ اعادت نتا

 ميبملو تاروؤاقلا يف ىكماقلا ف (مروردوا نلت ي اياب ل وب يتلا ًءلالج
 كلل اضروس ه 1ك عاملا لع اذااما ةرسأ نم اصراونم ةراديط

 سبل تدبح ناب ككذو اهراوس يام م نازك كي مْ تاد لصاملا

 . ىف حصري تارذعر ئالذ هكانع نلقنو ثيب ف ىمك انا ملسال ا جس لاك
 لصالف ةس املا ىشيتفن نمو ةكداع اهممشد تالذح ىف ىّستفن الإظو يللا اهش

 ير ريزلا عابس روستو ةلولا واؤتن ل مهاركالذر/نم ميلا لص م !خداو يدل اهر امم

 5 ةرقصئالاو نويمو يصار يرهوجلا )لاق مواسي يزلار باطلا يار ملال اوتبم

 ع قالرريملا لاو هرشاو يريكلا د اثاومحلا ةاييعؤ او ككذريغو وع لاوباو ناوثنوبا هّنكو

 ف قانبلاو قاصبلا كالا تافلل ا اهييفف فاقو داصاهب ةىلم ]ل مت 12 و

 هب تالت نكا ين, لرسل و نييعاوُس هع ريالا لاذ نيوهاشلا 9 ايها ىاسبلاو
 الدف اناييفري هزيد جاب رم نمجب مري اع ملا هرعرب ةلرابطا نبا هللا دبعلاكو برعلا

 00 0 ط



 5 ثيدلاب تزساحلا هلا تكفرفو ىرجل اوناحرم ا يدق م

 م. ٠ نيكأسملا لاوما نيدلاب عاتب ؟:قلغالبةوناع نيطاسالا نب... اني

 #4 2 نيهاوشلإراعما لفن يلوه مريم انيهاش كئيب د ٌتريص ١ ٠ د
 وبا هتينكو ريطلا ىسْحا ةلمملا املاك ةارذلا و يللا يو نم زدالهالا مرو

 ينداجدتو ناسار اهل يلا ىنأؤلا اهرال ءاملاهتفب ةأرح لقتالو تلسلاوباو فالي
 ادع ةأرذملا ممجعممالا لاقز ييصالا رْيقانك ايرثلا نزو يعايدملا ثيبوملا

 نم انيال هللا مرجيو بنعو ةنعل نبي رهوملا اق ٌتآدعو ةبيَق باداز و ابل
 محرلأواهلملا مرح اهقسفيدارملا ىباطخلالا اهلج روناعا ىلا قس اونلا

 نإرعج ما اهنتينكو ةّلخلا ف رشلا هبثي عقارب اط هويزيل اب تمخرلا يريمدلا مامالا لاق
 هيتواهلاو مهر ومجلاو قنالا اهللاقيو ريبكماو ىسيق مام هبيجمءاو لاسر ماو
ببا نع ّرمركح نعق هسيبلا يور مرون ارك (,رملا معو ىضجفل

 ةلفترددا يطرب سابع ن

 نمو يوولاب ىمل ءدانسناو :شرلا للا نعملسك هلع هدا فص هئلا لور ىثيلاق مع قام قع اطعم َ

 كلا ذب ىهسنو ىورعمر اطكبإ لاو ماوهلادرطاهشبرب نيبلارك اذا اع صارم... يذلا عقبالا يا

 ظ لوقف كاذام نبا اهمجدقو برِعو نيب ازعو بزعاو مبزعاو نابع همصو م ذارتبل قمم ال نيج لاي
 2 هيل دي ا انوفا كبارحاب
 . . نابرعو فيباخو بزساو 6+ ميزنل غاب ا ع مجابيزفلاب يا ص وحد

 ”يمررخ انا هللا دبع نع هىيوص وي يراهنلا ىو قساؤلا عقبإلابارعلا للا مرو
 بارغلا ع انج نريلت ايلول باودلا نمرشلاق مسو هيلع هدنإوصوبلا نا اههنع

 6 ج + ٠ 2 ه2 5 0 أ

 ّْ ناسشارع «راقنم ىلعا ذا هصاوغ نمور وقفلا لللاو ربخاو ةزافلاو ةارجلاو
 3و7

 اهاو تانتيملا يبل نما املاك اهنا اينيملاربطةءوركم مريولا نمنح صم فادقلا الا مريم
 1 ٍ هل طع ةساخجالمنا نقيتول يحالخلا ةجاجرلا لاَ تهبشاف تاساؤبلا وردوا
 نال قيتل اذا يش طمياإولملظعاراقنم نال اصر ركن ال |ىير نم هيرمان دريل

 0 ظ جددلا ىف بو صاو علما ِرفنمل زبااع) ,دطلا عام 1 و ٍِ ين ريطلا اسما نم (يلج و ع



 01 ةساجيا هتداس ابقلا نأكو عروضننع عرف محلا تالو كاع عرفتيل

 ناستساا اهرذوس ةرايطيا نربط نلل عاملا عاسكابيجمرط لوو انور كرد
 >(هسساخب لكبالو هكوولا حج الرع اطماغع اهراعنبئاوهواضراعنم برس اهنال

 اناساراوهو اهناسلب برت اهنا ماهبلا عابس اماو هس كف رم عرب اذا

 نكاوسرؤوسو ةللفمةرس ئرضومو يناثلا مسقلانموالذ غلا اهباعلب لكبم
 ةردالا ةرزكور اذ عجلاو زيهلاب ةراول اك ككذو اباسن مدر يع انهن دووؤلا# ١

 لصاو مرلاو لها قايلسقب سو بلع هدلاواسوئبل ارماولا ةقسوؤل ا يصو لسا ماو برع ما

 تاناويملا ةزع تيمس (ئاو اوساؤيصاولا ىعدبب ور وملاو ةماقتسالا نعو.ولا قدسفلا

 . تبدين نعد انساب نارقلا مالحا ف يواصطلارو رد نهتم ةراعتسال ادع ٌقساوف

 لاقف ةَوسيوفلا ةرءاقلا تيمسيمل نعمدنا يي,ىررخلاديعسابا لاس نا مهلايلا
 نم عاملا لس ةراف تزغارتو ةلبإتاذ سو مدلك هللاولص كؤ ىلا طويتسا ا

 لالا اييلشإ ماو اهيلتقو اهيلا ماقف تيبلا ملسو دع هدداولص هللا وسر ىف ولع :

 0-5 ناويملا ةايح حاصلا ةرئاؤلاٍيعافطغيلا ةرِخأ در الا عافنا عيمجإلا مرجو كر او . نا

 هلاّكيثنا ريع زهوركو ريحانه تلقزييلا تدران اذ قيدالاوركزل الع زطد مسا ل

 ةدكيئسلباو ناهسبماب يطأ دات هدلا طوبار ابحالأ بعكلاَق هد اف لماللاىفدرمملا

 نويل ا كارب لا رزهلاركؤ نيل ضرادوصو بير رس ليكم ذاو فرحت ءاوهو
 الز الابعيب زوجالو 5 0 ساو و بال م ل 1

 ءرص ابو فنتي 031 أو اهيساد اهرزملاهل مك رق ةسوط الل اددعمدآ مرقزتاميفو مانا قاسم
 دعو ىنج ص ربا ماسو يو ةئورعمة بيو د جوهملا نيؤلاو يازلاو واولا تن

 مطر اشمالا يف ب

 خذو ةغزولا ومو تابزؤملا تاما نم جزولا ناي عاومقَناو مرابك صرب ا ماس
 اقيسيوف نامسو غزولا لمفيرما لو ملح مهااراصوئبلا نا نييوعلا ينو از واو

 ةوركملت اق مس مالو هس هل هللا مريد ملم يلع م عار و عرانلا جنين ا[ لاقو
 : 0 ظ ١

1 



 كساؤلا ابوعسل بابلا انهي ةلدلاوه ىزلا فاوطلاو ىا!.جذاوط موزلل ارنملاربغ
 ١ درك ذك 2؟5]و ئوركم ملقنام عمر اوسر حائيعمواولا نرحل | اير موو ملا اهقعو :

 . دعاوففلبٌيالاوركذلل نوكأ موهلا نم ةبيود برقهلا ّيريددلا لاب رفلار اورد هتساميدع
 ١ تريقعرعربفصدو قرصتشبطدددم «ابرقعو برع نالل لاّديدق» براقعلا ةرماو
 ةينكو واوا زك هندذ ىسلو لاوطإلرا هل ةبادوصو ؛ارلاو ئيولا منن ناي زؤنجركذلاو
 ياك معنويا اففاخلا يورو هكطمرلا ةيمراؤلاب أيرمساو ةرهاسرهاو اطبرعما مروعلا

 تبل لا رنعهددا ىضر يلعن كب عشلا يف ىقهببلاو تاوعرلا ىف يرغغسم او ناهبضا

 برقولا هدلا نعل اقريالص نم جرف الو ةالصلا وهو برقع ملسو ىلع هلل ا يلصيببلا

 . يف ءاعاحو م مباهلتعق هلفف لوانتو هّمغرلالا كريغالو ابينالو ةئريغالو العم عدتام ١

 اكازكو مسمدنض» برقعلا ا لجو «دينؤوعملاو دعا هدباوص ل أر قنو اهيلع مسم لمحت تا
 1 5 تدل 71 ..ل1| 4 0 ءرص م تا ١ نص صرعأل
 00 0 ليبمل (لب لاق هّتسايمدعل ىفنخلار وس هرتبال 50

 , مها نكاو مهل دوداولا ضو ةءاسفنخو هضنخىنالاو دول ١ ةئتئمؤوملا اخوي تاه لعل |
 مرد ناويملا ةاصف الشلل ةر غو دوس ماووسنعلا ماءاسفنخ ا ةريذكو ىف انا نم ص انمي ظ ١ 1 ريالا دلو انلا

 برتعلا ةوسل يع تاودرو ءاسفنخ تقرش ازا ةصاغنمو هن ئتسال ىفنخلا للا
 الذ ةساهلا تن اذاو اهتسد [ب مرو يصر مصلارثوس هركيال كك اهتأربا
 رافمنل احلا يف تاروكدملا تتامولورصرملاو ىفنحلاو برقعلاراوس ىف ىاونش أرك

 نم هش مش نإويع(ضياراصرملا,ل لاقي و ريصرنملا يريمرلا :مالعلا لاق ةساجلا
 فرلالو الار ار صر مس وك ذلو ليل اب محاريصٌرأو قبر اعايم ميمي زاغقدإول
 دوساوهام همن جورج ناولاو ريدا عضاوملا هّمنكماو هتورمم وربتب الا ةدالم
 ماضا نم ويارلا منقل اد عءازوسسال هلملا مرور جاوهامزيمو قرزاوحام نمو

 (ناوةليصا (ةفلسن نعوزت ملة رسل هزه احريما نبا لاك كولشمر وسنراسألا : 4 4
 تعدد
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 14 ققوتلا للزب عدارمو اليشم موضه (لوكشمم نيود اعنا تما نموت تعتو
 جرت طاريعا قلطكاذاملا مدع يعمل عم لاوس! اولاّن ثرملا بذي دوك
 ركئافرسابوذارعاطونإ هرعض [ ممل ا :زهجلا عانهمىملو نيقس ةدهفلا نع

 ةلدالضر اىمل انه شم ىنتوتلاب لوقلاو نكد اروهو مودعمم يف للا نالريبعتل ا انه
 مامال هن عاهلبزي ذاق َةِقيَقْلأ ةس ايلا اماو يللا لاق عرولارتاَغو مولا ليلو

 ةةنروبلي حي ققوتم يا ككل الني ثل(ر اصف ةقبقعاعايا هؤلقل فيو او
 .يولبلاو َّجرورملا قد دريلاوصل اّسالا لبلد نا ريصالا هراز _ماوضمالسالا خِشنلاَك

 سانلا املاكو َجلوتسملا ناوالا نم برْسنورورلا يف طبرب ر ارنا ناذ دس آبل نيل قسم لا
 نمل عررإلا ماهل ةس اي تامّمسف هتبناجت نالما مدعي ءرمإلا هبْشساف وكر ف
 ثور قياضملا يف هلوفرل ممم ةطلائ درسا انرال ةرهلا يف ةرورضلا نق تسيل

 ولو لالش١الب ةس ايل اءكحلا ف بكل ال ناب هلصا ةرو ضم نكي مولفر اج ا
 ثيعو كارل ةرس (يل ا طوقس يف اهلش ن ل ةرهرلا ةرورصكرنو ةروزملا ترا

 اطايتمالل روس بروببط يف ةكشلاب لبق هجو نود هجو نمةرورصلا َتَسِبْن

 ام)ارعا نموا نيليلدلا لاعاو نولمالا يرتب نيِيلرل ايدل فللذ قف عرجلا مدعو

 انهتحاف ياةنروببطلا مك نيدرل و امزجارهطم زدوكب ك4 لذ جرم ا مدع ع
 لفبلاىريمرلا العلا لات لول روسو حو نيود درطم عفرل !ىتكل تلا يلا معم

 راجل ىنوعلا نص بكرموصو ق هاذ نيا لاقيو نورماوباو مجال اوبا هتيزكَو ىو رعم
 قي نول ليهص نمر لوم ردو كلذكو ونا تلا ظعور اح ا ةبالص لراص كلفن
 ياما ىبرفلا ةوقوراح ا ربصللو نوراك اهنا نملوا نالاتنو دلو نال مقككوضور اج ا
 -زاناؤقتالو ةراجلا قوف ةأنثلا ؛اىلادو ةرم) ا جنب نا هما ىز | لفبلا نموارملاو

 ىقهسل اىورو هسقنل ارَئاو اناّتا ىرتسا يال حرلا نتاّرساو نسا تالث لاّجو 5 اما 51 ثا روص



 م 1 :

0 0 
 5 وب + 1

 ف ةاشلا يلحو نويجلإ بل نيا لس درا اكول - 1 0
 ركزلا يلع ةدصير 0 نم هفوعو ىملف م 00

 - هتينكوريجوريؤضنو : رعأو هرعوريجهععر املا ناوُنلا يسال
 ص دانزياراملا نكلو / وبان مير دات سلد اب ايز «ءانلا لاذ اداري اهاوبا

 هروب ياذاشلاد هروب الوكشم دول ةعييعل رضاط هبال مال !ٍ نالها 7

 هللا لوسنرأي لاو منع هللا يضرءر با نا يور همه حابا فان ريا ضرافتل يمي
 ىجلان هع كت ارورمعنا سال لها منقط يلاميف نكبمو ةنسلا انتباصا
 يسيل دربحلا اذعرفن تلذ يي كرم نيرعس نم ناله يعط !لاقن ٌيلهالا

' 

 ] 35 الل نري ةؤرطاو ىراغلاو زحارتمرعد اماما ايل دحاباو اير ةرامبط

 حا تلا هللا لوز اي ىلاَعُف ؛اجا ءاجواسنو يلع هند امم مزن ؛ لوسر نا
 رجلا يففا لاذ بْسلانلا قانا م تكمضرملاتلالاقف ةساشلا كانا تكن

 يبد مِلهالارجلا مون عم اهني راوسرو هللا نا سانلا ق يدانيايد انمرم
 ايهنعلمرصلا نايعروبرجلاو ماير وقتل اهءاورودّولا كيؤكاز ىعر انبأو باور ريلاانهو وا

 »ب مقا معقل تيفال يو مولا لوم تنال نال لو ل الج تام انروكل يقو . مس اييعلدب

 زرثلا
 ا

/ 

 1 ريغو دع ثدحلا ديل هاف ههكس قش اجلا نمولوتمزؤفبلاو 0 هم | ما ادعو
 3” يطكزلا نعزانحالا ىهالا يار اجلا راوسربعو ه 5 امرما رلاققبل راوي

 رفا مامالا ل 2 ةونطولا ولا موت لالا رقي ادبب عامجالا

 نيستو نا ةنس تامو ةيامو رشح ةنسن دلو ةفينح ىف | بحاص ىسيق نبا ليزهلأ نبا

 ومد قلطملاواطا هبثردا مث وصولا ببحو مل مال هزل مهوزلب دب لاقت لن احر ميامو

 تقو ؟ام امداع نويل ةوزمولا يتتبع ديانان وبدا ليعربتلا مميال

 مزلا



 1 3 ميلا وجوبا تقم تاتا عطلاو توفلا سيال سبل ب
 0 ل ىففالضالل ةينلاب ىوقتيذ ىلطملا نع مربيبطملا ىعنمل ٌىعصضل وني

 دبل مب قنا ارم دابا يق يراهن يذلا احلار وسم: نيعؤس لا 62 ْ
 1 ”قراهط لكدجب يصولت لضفالاوعو اهيل دعب الملا نإ

 ' السوفتوير 0و رهعوْنمأب مجول نم ةنايطرتخت ل صن 5 مالرفكلا ا مزطالو

 نكلام يصروفاشلإ) مامالا لورلا املا ميكاب ة رايطلا تائرؤكيال نا هداصتف ادود قمح ظ

 .ءوضولا نال نيقيب ةويجع ةنالص نوكمش ب يوامىاعلالاقازأ امنعدياقن هنلا
 ١ وا يوسداانهشم سالاق نمد هسكعانل مولا رضا عون ...٠

 ظ ا ” وهذ اسخيوراوس ادوك انهشدىبدخ همش او لوبا مني ال ناب
 ىضوماولا لاك 2 تاطخنيمهولا ىوماعلا يف 00 ىمرعأ هن لل ر رس رع لوقلا انه يإ

 اريرستو ددس "وجو مالايرشتو يتلا كرب بل يال هنود ,زمغا قرط ع وجرموا ىلقلا

 لاك م ٍباوصلا ىا لسع يسد وواملا ةراهطوعو عدبقيب شكلا سب داثلا ملارا قساونالو 71

 2 ند واملأب ؛ ترين اذا ةالصلاو ءوسولا دود يا ككل ذ نوذ ءوضولا عا يا ةانفعالا هوب
 مئلطلا 1 دابفلا يف طال ناد و عورك أو يف هكولشملا اما ) ل از ل ككذو(جرأ "1

1 
 هللإو وسو زوار انو ناسةللاو ىرواممض نولي نا نسامح اوضو ”زناررلا ىث مليمملاو 1
 رينلا م للارض دوصتمللنادو هبل لدبوعو يرتلا نايب يف (مايظعلا أ

 طالصلا نالاط خ 3 ريغ نعرف لا زيي مادهجملا عيسولاْخِ ضتوحم و لي عطل ا
 ةركذد ىنانلاز اقرمرو مابا لوالا 6 و ةرواحي طالطصغاو مجزام طالتعا نيعوب

 ا : , 2 ناوازيزامال ةرواجمطالتخا المخا ول لوالل ةرنملاب ءركرمؤتل ةدعؤع ل صخب
 بلع يلاو م 1 حج مربركأسلا ءاَوملل ورم اواىل أيلع ة/ردعم ةمخ هومر َمالعو َيلعاقلأب عوطرم

 كذاف دعوي لو ىمنلا نمره للا ميال نكلو خي اهلقاورع طا يدرثككقاوالا هزضو
 ةراببطلإب لع وطق يذلا نخاو اس ال او ىطوتلا هرهجل ذبا ىا اير اربع تقرلا

 نهالا ديغيل

 ى-



 ه0 1 اايتارودذملا/ ىو اشلا تال اوال يو اسس دنعرجتن م هل كالا دقو 7

 © _ريصتلاهزم تاكل رجبلا تالدا يواشلادجو اا لشمفالاو تادابعلا دايو

عاه قري زداوا ىميدلاب بج الع ع.ازمأل نال امزم هلمأ ع لطقنو مرعل ازيخيإ وموال
 اهيت

 م دصو ناواوطقر بطملا نذل كلذو بيطلزريعملاب لي ذ اهنكىسلَوا

خب اهروا يصو ثاوا ثآإ ةقافتا لام ايدييقتلا لاجر الث
 ١ يركدقو ى

يالو اناردو 6/الص تزاجْيلسْغاوا دواضَونو هاو ةانا مهنمإلا
 0 يم

ندولا حالا ءارك ايدوطولاز وجبال ممالك نال ضعبب مهطعنو ارّدقا
 هقعؤقأسك 

 ىرخض اذكو الهلا جولا قطو مولا قع ربرطتمري مامالا حام هيبركب سك

 نوروم ال بولقملا نال بلا دار ال كرو » رصاطلا ةريكومىتبكا 0
 لوصول

ءالص ريع صو لكب ؛انعوبو ىحلطو تأانا افلتشا ناو 0
 طرب انهو ة

ضعتلا انه ن الاماو عيرلاررو عضوملك هسأر نم ةييعنصو موب يسم نإ
 لي

 ريطترهاطلاب انا لسفلابنىميلا مرق اذ أك لسغي ءاضعالا قاب نال سارل ا

نمثرولا و فترارهاطنا موق ناو كبروا ,ب عقبرل و
 ١ . ةرضيالو حالص هفرمالا لوا 

 ١ ةدئافو ةساؤئلام يزن 1 لم(: را فلاناضاثلا كنا 6 7 دما

لاب اناث لسفلابواضعالا نت - د
 .'و(..- ٠ تان فطن ال ىنب

 ا وتوم

 ا - اهاطلا مرقتن الكم دوم يقال ديعلالو هس (ملان لب 2

 مربع ءام رع نكن مو
 أ ١ ّ 3 5 ' .نايغ 7 اد م 5 3 كا

 | همم ادقادو ريال ةنوعوسلاذل اد منت دقو تدخل ليز ميوقتتاو لفلان ان نول
 +٠ ٠ ثا 0 عضال «دبؤياورر “ ع

يل ا لسكلا دو ءاةس أجلا يوصي ةروصلا نصي 0
 0 

 ١ "دولار ننام بالو عساناو هسارؤبزحا سنا هغلج

 م "دع نمدرطماإرق وهو راضعإلا مج نع ث رولا عثر دون الاب ىميت نإل ىه اطلا

 ' لوايزاويلا مدعو ملول رلع[لبلا كمل زاوجلا مدعو لع ةداعاالو هتس اي ىلص

 ' لمابّتعا ككشلل زوم لذ وونووا مقلة ثدي ضال زاول انام



0 : ْ ْ 0 

 ا مام ياحلابال ةرواجلاب ةطلتخلاىا اهرثكا نان اورييطخلا قفل تلال لقت
 و ا بيع مصورفسلاو ,باهصا ئاواب ملاوا تطلساولو برشلل الإ ىريندل ا.

 ا انهوبباوصا ب جري مومعللاقو يرّصِل مههعل لاق مّرفعراب هفيغر  طلتفا

 ا يقناشلالاقو كاملا انلوقبو اقلطم تيم افراطضالا لاعيفاماراسمالا لاح

 03 أهقدريف مودصملاك بولغملا توكبف بلاقلا اكد(, ةسداججتل واملا جاو مالي رعت
 ٠ ”ةه واااو عض اذا اهجزييو اطلاو يوصلاب رتب ايه برثهل صحي اذا ءإشملا تماخ ن

 ١" مافي 2
 ىون؟ واهلطلا يرزالارم الس برت دعا عم يفإ دنع باورل ا قسل اهيلا

 عاطقن ال ميدي ن ىهنملا يف( صب مقارعلاب عوئدو ميال ا يرعا ةزس

 ةاطلتخلا بايّتلا دوجو ىئو قئاونلاو نيارفلا نم أشد انسه مججتب يلصنو اهمهلما

 9 امنا انوا رم اط اهلا نا ءاوسن يا ملوقب تالطالا يبو اةزطمى يد

 00 7 ” ةفلخي هنلكاملاك املاك روعلازتس ف يول ماللاو هيلاداخا ع فب وؤلغال طؤل اسي

 5 سائلا يم زئالصإبق ناو نيبن دعا ْن فصلا شاناو ضاطلاو باتل ١

 .دلازكو عميل هيفراص يزل اريغوعررحعقوف يرخا ةالص دارا ًايعدصا
 انلاربتونالو لوالا هدآرصال هرعول قدير ةرادهطولا هراميجا لرسم ع انا ىرخح

 يدال مفْلق ا ن١ الاو هل دايئجاي يال ذم ضقنب الد اهتجال | واشما نال

 لافتنالا لمح ابنال ةليقلا قالا ةابشنإلا نايل طع ررفو محراوفتسا مدعو ا

 يي 3 وره ١ ّمهِجوابْساِلا عم قلما نالو رت ادا ههجيإ ا

 يذلا لبا يشتم ال اها لدتا لوقف ةقيقح
 رمزا . واما حرييهيال يسصحرما اند ةساذئل | اماو يبرم ,م1ةيَجلا هلتتنت
 تالئياوالاو نايثلا يف ىوقلارب ةس انجل اروميلظب ااا
 داهتمالاب اره اط ٍبوُنلا ان وجيم ديعيالمركدجتوؤ اطر ظول دا ةزبقلا
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 عنا  مرلبوعلاو داز
 اماسم نولي نا
 الئاع اولا

 يزلاباهيلصيةالصإلىسفش هلّثم د اهّتجاب اسك هلعجز وال ةروزملا

 |  نالدعراوتولو هن ابا دراببط ىرك يزل اب عمن والوأ هسا ىرخ

 00 رمرالمع| رع مكلم ةلارعلاو نايس عملا رت نص ئزل وهل ذهل : ملص ا نريعلا حب

 ل هحبذ ذل انه ناب ل نابذلذو م مدولاو لح 1 او رشم

 نومسو يشأ نيوهالان نو 0 بر كر وف سوح أ ىدن و

 ىلؤياالاو شلاق ليز امهزوالا تاب و دعتهلو نادزيب قاثلاو زم .رهلاب (ضرحا

 ظ دابتاعتنونلار ميلا نال نونلاب ىدوجضلازصالا ىف هاش نسومجتأد يو نما ةمالولا اقرا ىرنا

 مس
 4 »امى ما

 |. محفل اررةنساولا يراوتسا ّحابا عهدا قسعال كلن ند اوس

 ظ نقوتمالذا لعزا لصوص ينام ل اًقبلزيال سما دمناض الرع
 درا لخ ةيدزلا تيقب لحلا وحب / عصرها ضراوسو يكتمل | ة(ذل | ققحودع

 ٠ 2 ريجلانالولو ةارهلا فاق قرصلايف اه اوتسال امطق اسس يا عيبوبخلا دلاهتب
 7 فالك وسي نكلو ى يرتب يالو "7 راب ل وثلضيال اسد ءاملا ةسائب

 |  اريذأولو جلل ابلط يرلا سف بزكلاو قرصلار يوتسي تريح نال قساذلا
 | قبر خؤالالاقورعاط اترصا لاق ناب رابح اناهر و ءامزع تالرعلا يا

 1 ظ ل صفاعاللا تو ناىس هللاو م مريهطتلا ومو ةرايلملا لصإؤع وامل

 5 0 دعاهمدقي نمبرعلا نمو دكاس ؛ايدجل ةزهروبف بأهم( يرابل] ( لباسم يف

 1 ا نم لاونا لوالايعو لائعاةءزوواقلا ةنناثلا بلقتف ناترعومجتن ءابلا ردع
 ١ هلال صنلا ان ةسانموةرغللامملابةرؤبلارتساوا ولت باب نمانأب دبي أ
 0 ً تور مل وقد ب اسيولع العراب راو وهب اهسوفاولاو ةايمأ ةلعن عمال هرهاظ

 لآ طقوم هربخ هوو مد نم ةراطتوا ناويعوا ثورو !رتيمونالابو مملرب
 يازيبلاعزتتا ناويبو تعتد اذا ةروكزملايا رحيل لولا سوما مرلا

 1 لا رشي ا



 <2© 2 عمصوارناؤ فلسا رشة ياريبلا يلا لمفل ا دانس ا نم زن ةل اصوامو زنب ظ
 لالا ةداراولملامساتالطا نم ةنايلا مير اشا يباب لاحم اةاملاةداراو مانا ٠١ ١

 ةطهلاؤ لاو ةحارملا عادذب ناميمان رصرشعيف شعنو دام يصوةريضصلامض 220-
 ةرد اني جوتوب امهطبقزلا مدقتو تلقينا ىانل ا يبعرمالل عضوتىارركلا ارو ريعوودفلا
 ري نم اهفتعتديل ةساؤنلا مالاريرشتو ل اقف تل يلصو ناداني

 دحاو وقوي يبلا يِالو نايا راجلاوإوبلادر ولا نم ع.ئيا ساوعد ثور يججشدأ و رحل" 2 0
 ريم |ييقلا دقو نيترعنوا ةونوعولوو ليال ناوإ اذلا كٌرمكسي ناالا تارولذملا نم
 ةرطقواىوروموهو زم نم هلصا يذل اقع رف ةرطقد ا ويرصوا مقا مد ةطقكثاورالا
 يق ةس (ئيل أ لبِلق نال اننا ف ىورحلا قر طءاضردال ناوهدالا عم لدي يذلا اورتيسا
 ون ريقي مناور دعي رطع نو دو يزل ةطيلقو ءاملا خبلق غد هانوكذ ام قطتلا

 ةيدصلاو مولا مرلا ةرطق عوقون ةريفسلايبلا م زئت د ءاملايفياهيض تاولاطايلا 0٠0
 ظ - ضالاحلاو نيه الا يعز ةيلصو ولو لع مالللا مرترتورب زئخ عوقوبو جي
 رسولا لارا توم ةريؤسلا يملا نت كلزكو مدفقال هنيع ةسد اذا كلذو ءاملا هؤف بصي م 7

:.. - 3 

 نمد مزلو عمب الوو باى ولا هيف -نص ايرث اذي دئسو ه9 ن'اطو لإ يبا و ىورتم ناوصو هو باي 7
 مما اميعرملاءابطرل ولو ىسانلا قلاام ميوربسلا عرامطرل ريو بال بلك ا ىلا نم زد ا يح كلب
 وهو رويشل أ ع يول نجر يخ نا) هت ومب هبق د عّجولا قالطا ثيدملا كلل ناويحلا ١ هي َ انوا ١ لأ ع

 يللا ءاهاف تميجلا ذاذ مامالا وفي لكيوتفلاورمز غلا نيعلإر خي ارو مامالا لوف
 4 هك هت ل 1 ص , 4

 )التم اموبرم ب ل ناب ريرقتلاو مزفلا يع ءاما هزت ليل ناطر ايحرم ء.زمو 2
 220 , دوم درك دم قوؤسلازيدلا_طتو ا ةاشن توموا فوتو يذلا هاا ىحناي 777ج
 لو لرصطلا هولذ مرع نم تيما اهيل دع يمازهو اه د امىىوا توم جوا اهق ةاذلا 170

 اهيل 0 !ذاف ص الا لعوقت -لوتتسم قيطنلا تيكا َملاسع نارمرقفالاو ةساك وع .
 طول انزع نب[ّسؤلا يال راقمعلا سلاما نعلطنؤ يور لنعلا لبقولو يسن وب ب لفيال

« 
 )ا 5



 ال

 2 و ا ١ - 00 ل 2

 ,  ىسرافرب مع امضبو رسل ضرالءاغيؤت) عز صاله يد اص اهصؤتو يذوب لجل

 ماذا لسسملاي لصفتلا نم هركذ امو روصق ٍِضاومم قبظتلا ريهثلاررلا صاصوانئتمان
 نابلوقلا وع بمك.ثذوا تلمض قالا ضعن مركذ ىلا(ولاودعىييم ال هرمدو ضو عل ا قتق

 مزمز وامو رك امؤمإليعاعوزف صن الها فرق ب وهو ثيل دس © ١ .٠  1ظ ها 1 ا 3 9 6 . .
 : برا

24 31 
 دبلإب نونراكو ةواسضو ىنادصا عد ناثوالا نو ؤبعي ملكو اداوم زاد نسا صو

 راقلاو ناي ع ررلاميلا لن ب برم مهل بلو لاجالو لاغبالو لمت عدالبؤ ىيلو قنزع
 ا 0 ل 5 3

 لالا سايب نب اهابتييجلاوماو اسخن وتارالبل ايف ماو عيسي ورمل ابىدالوا ىويفي
 ايمرلحي مع معلا مدلاوص/نإ دراؤمالا عاولب ياعسل افراعلال اق بلطل أدبع نبا

 فراعل لاين |برلا مايالامودو رسل [مودو يز(ئعيبلامويو هئؤلل اءونوليداتلا

 فلادارورمو ةزس نيوبس ئباوصو نين ناس فياطلاد يون( اهتيبلا
 6 كارلو ىصرلا ءزضعؤ تقلع من ماتو يينا ابدع وسو سالو ّنارتسو

 ةنسالود امل عدو مكمصاح نيح عاجلا هلت زل ( عداردل اريع نموا رمما
 44 ١ ١ 1 عع ه7 ها

 مصرع مدا مر مك نذدو ةنس نوه كازا علا سرلو عضل ادهن عيئبلو كازا

لا ةارحو تمد وبطل عر ر
ىصر ابرعج!وق يربكلا ناويح

ر لا عج ارم / مزع هللا 
 املا عم هد

1 
 و

 0 , مامر ءام ع زغب ي | مذ ماوهلا ىارببزلا مسباو مهاوبمتو يكارعلا باو كلاعب مهاربتبإلا 2

 كي 6 ا : را" ت!بلوقلالعيبمانه نا مدتثونويكذ  خ م بدامعلا نم زم ب ع شلل او
 /'ناويحؤ اهنن اد ةريفسلايبلا ع ربت كندلو ثرعأل بختي ا ةساج ا

 لدعر اريؤض ن اكول و هشيروا عروس ومو عضتول كلذكو يؤ امريع يومد 2
 0 ناباهزن ىكيملا دال بحزن كما ذا اذهو كرد (ؤئل ارا دناإ ارضي ككل
 اريركؤهتملاوهو طسو ولو اتيام اهم ابوجو عزنتو موقت هركزف اريل اصوام
 بهو لق ناو جوامع زنواولرلازبلا ىلمْوكيو ناو رلاره (لنوهو ثيل | كت
 ةمصاو خدعت دا مايا ةدعي ايم بجاولا عزن ىلو , ندقلل انيظولد لام داي

 ل وا ةرعإر #7 3 1



 نجا .روثزم اويبلارببط بجاولا دوولا قوتساو ما !١بوثلا قلستعو
 ء اذاوأ بجاولا دوعلا عاذا ابرق عيعربجا] ا لولا ل انكار , رمل وبلا ربلمتو

 ا اصقثاب ريغدتعو نهي ىفاو ةءبنعلا١ دفكيا ايضرتع اهوام صلع

 ح ,  مدعل ةروزملل ككذوزميال يبل ولولا نم سكول سبا رلوقو طوما اوتو
 5 هداعااهبرطاقمم أب لاسصتال | بابل ىاصتنال أ طريشيال اقو كلذ نعزارتمالا

 2 اتزعا ضب دولي اه نعد اننا ليام ع يقتسا يرون الثا ةرثد هلي
 قلقا ص اص ملاو 7 الل الفرامل ومب لا ملا مار ركل رنعارم اط

 ب موطنا لقد اسكلا مالا تاس نيام يذلا ميلا يفوزيامو ندعو عين نس هلا هئجر

 اينما .ب جالا داع هلا مرعريرلائامفدامدج كو ةفللاو هتؤلا بلا بعذر

 0 برئ 01 انلاوهديوضلا دعو مالكا يو قَململا قزمكلاؤ م عزو ورسالاوهو ول يت اري

 ةىازنلا ةدانل ولد بام دايز يّضسو يوما هعّس ورمإلا ف هلو اشفالا يف.
 1 ينم اما عانمدس نكداول تعول عيب فل اهيحزف نكي وليت اذ
 يأ عب . ريرتتلابريجماملا تف او ناييبلاباسؤارك مزمز ئلفم اان ع نمت نأ 2 مل سع

 يمي انمرتست هبال ةلجد ةرو اجل حارا ود ةزشكدارفدو اباده اشن ا
 يا يفي يا انه رىتيبلك الام ررولا انه عدو /رب تال اكو م تنامو
 4ص 2 وم ال ابرد تلا نارغرلا ىف نكل ىطيلار انك ب (عيلا لضند]ب اقلطم ىهتئاعاب
 24 3 ايردتعا (ؤةسوسولل (ىطقو (ظترط انيقدالريتعلاوه نكيلف بلازا
  تيلمر ةدابش اهيفام يدمي نا هقفلادعاوقب يا هشدالاو معلا لثفلا

 ايردالا زال يمال أ ومو ؛اطارماب ةريضامهل ملا هر لكا رافال

 000 يّهلا ةريؤمملاويسلا يا انهت تام ناو ةماعلا عرسي اريج ن حيو دامو رابالا لباسم يف

 50 ظ حلو اه, الاميل وخال شيت جاجد صف لع د
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 00 1 رم اوس وصوب 00
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 1 تقوم ةوعضو ع بلا عد رجا ادجن يوب عبرا سس تامراضنالا مليت رز 0

 ٠ 10 د و لما مياموقلا ّنايورمو عمقملاب ا
 . 0 اا ا رح 3 / 32 ىلمعي انجري اهرراتامو قصطل#ةتصاعرلا غي اهتيبلا مزال 0 7
 0 6 ا 1
 يبباتلا عابر ىلا نبأ( ليلا مامالا نع كلذ يور اك اهسولا ولون اول اديس ” يل 4
 اقلخأل ندر 2

 ١ تاواطع نع مولونل عحاالو راصنم هوبا تيارام ةزرنح وب اظعالا أملا لاف الملا 0 ظ
 0 نا ١ 5 .ء يل 1 ا 00

 يوشلا يملا املا نع ةنس ىيارعادعهو ةيامو غطعي_ف ةنس طن عابد اساور 0-3 55

 . هالس :ركذ يضزملابةدأذ انا, اهو تام ناو متل ةدابإلابابتس 5 3
 نئبولاو ةروفصعكاهرارتمف يهون وارأف تاز يا ترف ضراورائلاوشل ُ ١
 ممم وك 2 ةري راف الارشمل ياو رك 5 ْ

 مرعاشلا لاق ةروفدمعىالاو يقل انروؤصعزوزشلاو 5 الاانا ىف قيمر 1 و مم م 7
 4 . بعليو وهل قنطلاو يدرلآ نايم 6. اهمويس لوط ىلإ ةرون / ه4, 92:2 ج 2 ضع

 12و سمي ف
 يصعب ال اروؤصعيمس زي مالولا لاق بوععلولاو مص ازموباو رزغوباو ام وهرملا ا ةزينكو 0 يي ]ل
 مر « هيك مم 0 ظ

 7-1 / مل في لا تاموزيباؤوقااذاكيا ناوبثا ةايحف انبايبو عاطاوكر ذو 0 و 3

 ريل لق ع تلا ءالوع كيم سراولا4 أَ ةبجانادعب كل ذو اولد يدع 2 م

 1 عزليف تسهتو ا اهماعار زون ةلزي قرصوا ب شك عازار ذه اؤاالا ةسائلاس بسال 5 0 هك 0
0-6 
 //  ةوايزلا سوو اسلي يلا اطلاع قزق لتر بما لا رع 0 7 ا

 ظ : ظ؛ ظ : أ . رولا ثيرفلا لكلا يود شال ار ونال 1 داي لأ مال عد نالت لأ درقلاو 1
 ' الاب يزيقرملا اور هروطالث اولد 2 زاب كيلا تقفو اذا ةرافلا ظفنب 3
 .دعال ا ل
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 ةرابط وزنا كلذ ن اطو اسوا عمم دررع اميؤع رورم ا فاوللا ا

 لو زل (يليمصسوتلا لالا كرنب 3 وكيل اويل وار اركب اسرق او ولولا ل
 بوقعي نيد يلا لييجا عاملا نعركملا ن ذ يود ناقلارسكب قيس اويو يالورل

 مل اعازكة امو ياتو نتا ل ىف تن تونا بصاص وللا ص اقلا بيبح تن ينهاربا نب

 نولش واخا ةس اب تأ ايثالا دمج ةسدازك ونال دابر هب نمسملا نع ينغا

 1 . 7 نؤنلا رسولا رل امك ند ةرايطكو.رلا اىفد فن كن ؛اطاىا مر ابيطب أبر

 اهزخا نالا' اديلا ةراببطب نلذوت قدردالا ةور> و اهيطو يل قزلا ا اهرب

 ١ رارقمن ال ناااملا ف عقواذا هجلوا يدالا لج ةبناذلاف 15 عورضف هوي لل ايل
 لوباهميفو هرسْلال الأ ئمرقنرظلا طر قسولو هرسضيال دودو أع ناو ديالا

 عضو شالا 1وبو بوثلاو واما دسسفي تاياورلا ربما ىف اعز عمل افلاو ةرمبلا
 ىمبت الريب نا عصالا ضمْيلا نعي الين لا نو يونا نكيز اوتحال اذهل دسفيا)

 ا هر اكتاريفلا عم وبرالا نا قبود كاع يور و ةر هلا لوبب

 خاقسالاب راف اوس م مجاجرل امىنخاو نوشالث زو ربو مي ايان اهسالابط

 مامالثفالا وانا لع زاب ةاشل ال ناريؤلا رثعلاو نوتس ان وربو كالا دزعلا

 تسملاو نوتسزنوربو َمباالُتَو اقسنالا فن ةره) ال يجادل كالشارجمداتو

 تاورل اره لفوعحو ب يافا لكو ىكما نا ءنا لم بع نضيف بلل ال (رركح ناريؤلا نم
 نأ. نيؤصلا ةري)ارلووريؤصلا 7 :ماجرلا و رفكةرم) او د ئاؤلا نيب وقاولا طم« امو

2 4 

 و ندا ناو و مماولا ا عاريرش ابياقاحلا طوربو ع انتنالابةزاؤلا كج ركغ أر ةقيئريطو 2

بو مدسوؤ تنال لها درعرقو ةراأ رفا امذ رمد : ةرافومو
 نامل ناب 0 لكالا لهر

 ١ تمرفصاو ف
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 اذا عرصرلا لفام نال
 001111 ك0

 رروظلا ؛ ٌرعاو اهبمع
 ةرزعلاو بليه أ او .٠

 ىرذفا ع زييمنا ىيدالل

 وي وبس م سعره سبب هيتس رست ريد

 بابلا نمو همدوهدو انيرالازقلاو نعملا نمو امرصو.زبام ساوعياتقلؤ وب ذل صو

 مالواءلش ريع نول ناب ارنا ناد بابل اص يمسبو عينمب حتمد تم ي دهمملا لالا

 عزي ماوعوا | لاو قيلاو سرتلل ثورلاو بم نيهلاو قفا نورعئم فرعه
 توري نور لوقت يرعتملا لوالا بابلا نمد نحنم ةريؤصلا زيدل ىنيا] هليلقتمزم

 رتبللواؤالىحاو جوملا الاكل تلاو ا كرروند : مد نرو ىلع اشور

 ايفخنيخخلوتن ناثلا بابلاوعد يدهتملا برنم اد نم ءاجايزم عزي ام متأل
 دطبوابا نيب قردإلو ذاشوعو اروسكمريرصملا عمسو |ب صيررم بصل وقت ان
 الو دعاررجلا نال مهلا ف يرقلاو يراوبلا يف وقاولاتاولفل ا رابأّق ئاسمال ا

 اهي يتاولا رويصلا نيب قرفالو ىمب ايل أو بطرل ١عرمب ايف وتتاولا ف قرف

 رع اظناذ موعسلاو لوقي نايل والا يواطصكطلا لاق ناورل ارحاظ يف ىسمكتملاو
 لوما اقلاطم نسؤمرعبلا نم تّدؤتملاو ثورلا نا يسخرسل ! هركذ (4 ةياورل ١
 صفا ام ,ىهرشلا او ازيثكن وك ثا الع يملا يت لذ ةروزملا

 نايردع كيكو ميل ارظانل | هل عتسمي اميل علا ورشك داب مدع كيو ىظانل | هرثلكس

 طسملاو روم ائاضوكو هول نعولوولكال تاوا ىامعالا 44د مِلعو لبق

 ردلا 36عاما ىفنالوا دسؤتالو ةسجمزنرطكو ةرفكوع ل ددربلاد رونا
 ب ريا قوطل اب دإملاو ماحوبزف قوط تاذ لف نا ومص الا نعرف ىوونل !لقنو بدارتر مج

 أ © لطتطلااب زل ارو قلاب هلا قوطي احلا قنجن اي اداوسلاوا ملا
 ,دا دب ىاولاو دوثنج هعجو دز رز ضلاد يرعوجلا نعو ميملا عملا هرمويدلاب هرخ
 | ١ عب ةريفسلاليبلاو قيقلا دامب _جنال و اهل عادال اال ليلثح هرم ظفلي ءارل رعب
 ا لأ ويا يوالمطلا اة هلق روكزمل العد وعن ناالارمكريلا لدالا اضوُو رو دمع

 '/| ٠١ نيدركدام ةرابطيا ترابط ملا و طبل املشو زوالاو ع.اجرل اريغرويطلا م
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 < رانلاءانتويب والا هركت نك نص الث بسك ونبذ نق هاا مي باح ها يَ
 مزمل ىل اليف بوو تدب ايقلا ال اسما با بوعد نسل ماعم ىف خلال

 ارلاو عملا مجم ا طسو ىف هه أسمع مي عال انناو' ناب ايرقعركرل و يدالاو رك زلل لاني ىو (يىطلالاف لياس

 7 2 لانوس رعملاوصوبلا ع ةيرعولايود هلرتيتصاىانالوا يمزق الو اعجرب
 , 0 يسيكرص ب دع ممن نارم تالاث لف امر نم تاما | هذدا تاو ذ وع عرفت اربع
 مايللا فنا توا ارضعيالو يا ؛اذلا مف قنخو ميصيرص مزن ىسع عاهل نمر

 طار 10 هسفنخ ىننالاو مزلا ةنتضؤعبلا وؤصا ءاروس ةيريب و دو اسفنفلا ديس ئالاق مش
 ا ةرماولا يل ارتب حارحو ىف انملا نمرميكلا سبا رفتتلاو ول نذل ءانلارطو ءاسفتعو

 ةولَمح فاصا دارلاو نا ةدار هذهوركو ةدإ مانع اهب ءاوسرف شنالاوركرلا ةدارج

 توغو ىلا يبا هزه ُر وزدصا ةزمعلور ثاهنمعيو اهومعص ةهةرمغلو ةئجاسبك هزمفبت :

 ةئلسطأ ؛انلاب كروخيرملا ىرسسدلا لاق مياس ملى قد ال دال لح تيوب "توب لولا( الايمن دلو يا

 مهلملوسسللاقو نوط مهل كرغاربلا ف ولكأمل ماوفو اهرب تيرا ْن بص م ثيرععاوجلارم و

 ىرائبلا ورازبلاو رجا ءامالاروراط ثوطربل بسس نعيد /و نازل تسيل كيعوبلا ولا
 ريقلا الل جضيالو يا ىاقلا يوب متو رفلاةالسل ايبن ظفقيان ا هالو اقف انتسب بسيالورومس بح هاو هدلال ورا ناوسلاوعت اولا يللا بدال
 ةينلو يريمدلالف يالا ضياابل لاقدر لق رع او ىنورعم ايقلا د ديساببا لاق مقلق تبومب
 رز والا نارلاوسنو نولي با ةوبط نمو 'ومدولاو قولا م هلوتنو ةىأت مادةبقعما ةلقلا
 قسما نأ لي يونا نول يل ريف شمل ربؤتيسو نعم نيمياالا اوثدلاؤو روسا دوار اوتسا او
 هدلا يصراوول لان كربلا لففلب لاق ارعاط بارزا نر لل وتس لافف نام لا رع
 صانجرماؤ ند اذ رعؤفيل م هيشملذ مرح ابو بادزل وتد اذا لبو ل
 ٠0 جربو ولا زم ةالرلامو العلا لاق كر الأ اور ءافتسرعالا فو راد
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 ٠ لوكا فذطا عقوو باشا او ترس انعال بايشلا اولسخوا يي ضوتم ازد اه ناو واما كلذ تب انج

 متولثل اد لوريال نيقيلا)
 ثرملا سةرايطلاوهو حىملا سف ادوعول ؟ءارجاةداعل الد اكو
 اولسغ ناو ةكشمل إد لطمتالوالصلاو الا كلذ َءاصاوصو عناما قوكشلا وقوو ثيخلاو
 نيرو يملأ ايلسغعال | مهمزليالذ اهتماوضوتي ملو ةسائان«بايسلا

 , 2 اهتباصا تقوردي حو سوثلاةس اعل ادوجو لست نم ننال :لوقب ههصو
 ميرا وها ياللا اناث صوب راعرإن اِجنال مامالا لوتلع همجي اليومئاوه اًقاؤنا مبالص ديفنالو

 لانر يراو]لا الصا نائلالسغ نارجوبال اهيا اماوق ليعالو ةراعالا لسفلا عم ظ



 اهؤاقس زهازراوبل مهل وهلم اهر لولا تدو نمارس (جل < ديظو قيودود ١

 لاق”, نيف ىف! نعيكعروبطلاوا ن اريملاوا ةابغسل ارمهنو ! يدل ارئقلاو الاحلا ف تا

 اههتمرمف ةورجاهراقنمؤ ةدادص تيارذ ناس اسلاج تنك ن ايلا مامالا لوفكيفوف ها

 نيرو لسعالو تاولصلا نم (هتم لش ةواعا مهيمزلب لوري لونملا تعج بلا ذ
 َ ناف ملا دعِؤينأ ىقو قم دقت ةحؤماملا نامزل اىكاهواممباصاام
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 .ي أميمر وثبنوو ناو تاودلا م.ىلعوا باليل قلاالاو طارتشما هاش افلام اب نربي
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 نال ايش يعن 00 عدل
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 ِكاَتبالْا عرعازكو ةزنعاهّباص١تتو رعد ناوتسف ةسبارلا اما تطرلا يف

اهيل الجن هامزلا نولي ناالا اهسييروب حءاسا كلت هب اصا انبالاّمن نا
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 ويلا (قلطم يوي هو سغواوزهل ا عيضوم حسم زؤلل | يقوو ريالا (2 هننس يوتا ندوهو

 ءاربتسالاو ءاهختسالا نيب قرلأو برع رنا ثدحا اذا جاو بلاقي بلا سو.بام
  لقن هلربتسالآو هاملاوارجلا لاونسسا ؛(ىبتسالا نآنم مدونوفلا رمرَيما ف لانام؛قنتسالاو

 9 ةداقنلاوهواهتنتسالاو لوبلاس ا لاوزب نمِيتس يعفلا دوو اهب نهلكرل أو ماركالا

 ةمارلا هزت يتحااطإ.ىابتسالالاحعباصالارواراىّتسالا لاجر اهجالاب كلوي نإ
 قيلقتلا علقلالشسو هاطاوخين ةساؤئل ا ويت وهاهنيب زا ق صالاوعانع ةهرركلا

 وكلب
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 0 م ابيت: راب ةسالا داير دفا اوخب
 ظ موزللاب عشسلا و مزيل نمد ملا ىا مزرازلل انريع ووو نمهلاب ءاربتسالا| لطرلا مل

 ربابكلا نمركرت نام يضح بجاول ا نم يو زنا هيسلا لاف الل اطماو للا نامل ناو يلو اوتو
 يتنلا شل ا نم مدغا ةدارب يلطدإرملاو ىاولا توفيالو دنوؤب ةمهلا تاو
 اهب .زالذا كركي لاالاو لوبل ارث اعاني نا ىلافلا نالرضح لومل ان لو زي تح
 تاهيل الانام عيطادع هعضوب طالع يظيئزلا للبل الاوزب
 اريتسالا ىل لب كلذ ىلا ةارملا جاَتخالو هساوسو عقتريو جزل ا يا لك يولع
 بنو هيوم م40, ةريصنإلب اكرصقو اهل اال ططرلأ قر وكما

 ىدملأباما ّمنداعرسجوع 1 دوني مدينو سانلا تاع

 كيّدلابوا نيلجلا فاؤتلابوا ءانمئالابو ا سسالا قش يلع اهطشالاو ا ٍزَوَملاوا
 داما لالخ يطرب هر يسغبو ضصكدو مارق لكتب ىربعف ١ كيمو نرتب
 تروي دال ل خسر ض 06 لا زجر دا ليقامو ىشج ليكي سائلا

 ويقو يموت تارزمملا) لاق يش دمتي الذ ة(شلا 2 سي ءالركل ابزيدو ساوسولا

 )ا و 54 رهبال ىئزوجرالو ا رإ اسارهاطر اننا نق
 ْ . كييبو يزن رويال دو يع نول وبلاعشرالاو ذك ب تعا ونمولا يف
 ا فيقع دافانم د واعأ و روصولا 2 عمم طاع طتم لمس ارب منول ١

 هدا سي ايتو ةركؤم حدس اوهو المات اميسالا ل غتسالا ة ةفصو

 < ةلعألا نضسلا تاقوالا بلاي يا مو ىلع هدلاوصوتبلا ةيظاولم ءاشلاو لاجرلل ىو صط حتا

 تاقوالا نجني مل للم لملع# ركوبلانيجاو نكد و يراطخط ةديبامإلوب ٠
 ا هاوم سورويلد رجس ١ نهال !لغلاقو مدوعو لال ركولا هيتس يع رف
 لالتسالام ميال ال ,(ىفّس الا صارلا دوعي ثيررفايف ااشمالاما نارا ل نيضاوقذ

 2. اخ. 1 ضيقا ةاسب "ع د ديس دم رييطب
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 .هقضأن مسمن. يهيم لوقف دس اي دل ١#

 لا
 4 رم

 اولا ١
 و

 راتيالايلادوعي قراشالام ار اتيالا ب ايقس إيه عاليلو هوركذ مزرارنصر اينو غل نال
 70| - كااكو قورفيلا دىسقن ارم حارسلا صاصوع مهضحإ ةركذامو منع ج .جالخل نمو
 | 2 ؟ةواوبارلاو ب انيلاو ضاقنلاو نهمحلا نم مفدزو مهبلا ةرسسغ اماست الوم رك ماو ىأ

 : راروم نر ل١5١ نوسمرم لاو ررل اررق ميكا نواقطأ ناملو اهمزؤ هساجلا تز وأحب

 , ضصاظورلا ثال يمي نم هانربق اعاو مافلليلع ةدايز ىا جرا وثوب# هلو ع. 2

 أ ' ةسائلارع:رورب هسجضتلرب رلا نمو. زج اذا ؟ويمولا نمقنب يلع محلاو م يمهل ىلع

 تيليسلا عمور انلودو معس ٌيرلا نموا ميم ء|يضةسالاو أنتن ةرّدي لزلو

 ] عيب نمءاينتسالاف دسار مرنل اذ ارهريؤ نم ثدع مب ع. بلاؤل | ىلح ىرع

 1 14 جداا ءاجتسال ار رهط هرم نم ةرسد (ج<ع.غ ا باصاول جا ئاسقلاق

 .  مطررلاررق دقةساؤيمناصا ذا ءاوبتسالا يتلا عنموميربكلا نع »لون تارزطملا ف لاك 2

 58 اصف لصق ئورملا ثيرملا و ىيل,بالر نك اوه مر يمل سفي ملوراجال ابرخس او

 وا يقع امولو لعين نمر لل ث يح نررلا ص اومرث اس نم (اصوصخ و ضوم أ انه

 »نيب ا نم زمول تعور وملا ىف طرغعو دانوملا نيب قز نمالاب الا مراشا امد

 داووشع هركذ سكيب مازلل ١ نطو ىو ([صطلار اق يسيرا 0 ركذ طرا الاب ربطيويقوا

 ةالسلازاوعود قرهل أ قع نيرو دحاب سنن غالاو انه ماللد ورجل ايواىعتسالا

 هةكرعلانس ولا: الع انك اشم ا نم :ننرخاتملا عاجال صينال داو رفا ىامهم

 . مدافعررلاررت عرمز تكا لياسلا تالوراجالابوامغتسالا دوب متردو من ف ناضاو

 راتلاو ريمئاوعو هر..زارلقدام يف ىلجاذاو هوم ةالرملا| زاوج عنمنال
 نصرلوحامو عءؤعا لئن. ازواج ملام لوقو ىجيالن عيان! لقد ىوتفلا دوق هرب ادنبم

 بابساو بسك“ ٠ شاواع وجو سرجشب ع:لاو يروهازلا نعود .اجريما با هركذ 2رشلا مص يالا دبق

 الذ نون وك ءاكسا هرييمسنل ديك عابصم قبطنب يزلاربدلا هقلح مج



 كهل و دنكوأعدنع دعو زواميل ايا عردل ار ركزو اجّيملا نامل 1 انتا تالا
 ريته الصاعدمع نطابلاكعرل عملا نالصاحلاو ضرف ملا ائازكو ع .خي امون فنع م
 ١ 2 مهررلارركريعأويار مسام نامل داصرهانلااعءلروعورعو مميالوالصا ةسال نموا 4 2 م
 5ك ىو تاما ءعصو يبا : (فةفوب هلوقيو ملا ف ارهداّقال يسجؤاميلا مدام نو عني 6

 2 ا يلا ا بوو | يمل جين 0 لاقل طاح 7- اعريماب اكو 0 ١ 5 :
 أ : وامسك لوطا سب ام ؤكيالم الث ةساربلا كازا لام نالوباكاوا هع

 1 . لنجل | تتلف طارق نورتو هو يلقن عدل اررتيعردءاجغاداث ناو عقوق
> 

 ١ ا دلع 0

 00 اذا عيامب اب وا دجال قلطملا ءاملإن هلرستع نمرتفا توبالاو -تحارسم نامل اذا ايو مامالما ظ 2 طاق
 ا

 3 “  ةدهف مزسعض ارتفاريؤنانهو ضرتفي لو تار ل طكو ملا امل اوم قليالناذ 1
0 

 3 9 ابا نتسالاف نلعب كيب قدمو ارم يي جن نر هيفا كدقل نوما 7”

 - - ثيطلاوعو يدم ار زغالب ل 0 رواج يس ال بمول جوك قلاب

 01, لعلم .وقدمريبعر هأط ع يطال ربحا لاق يهمنا دللاو ميابلا ةئللازييانلاو وطلال
 5-- يح سلا رتجمىيلو ةلجلا يف يت ا روقتم ولو ييفاوج ا
 تلاع اههع لان هدناوصر ةشياع نع ىور ١ هرضو جلا نمسا !هرنجو## بها ىلطملا امان

 هيلع هدلإوض هدا وص اف مهميحتسلا ىفاؤواملاب اوسطمسي نا 1 نكحاوز اٌنرمَجوستلا 8
ْ 

0 

 عدلا ١ نسل ةسلامساماو 3 يلا ةراهطلال وصخ وص نيسعلاقو ىزمّريلا 2 2هلعفي د م مسك :

 عالإلاويظرس#

 لااا ديه

 و 5 ظ كور عدا لامتفالا ةوارادمع هل سؤب تلازا ىاع طا ق يزل ي' امس ع ضوتغلو ناك ادووب + 5و2 تا
 أ 0 مو ديفا نعرارتحالاَو طم ابريق لطالب ذو ىم انا بوسيل و نإ نام 3 ل ها

 ا 1 همصرفطوسل عباتكإ
 1 ع 2 ١ كالرسفلا شسؤ ل عركو باننا د الوهو ئيسميدح نلت ماناو تالاستغالا هذ 31

 0 يا . قيزحاه لم هوبا« درا هسا 7 نالشرب ا ان نوي 7
 ) دشمو ضار ٠ الا نوك ل ازك ل! ذاوادوصخم او هو اقنالا تال, اجزلاو يحيصلاو يقلاماورودملاو



 7 ها

 ملا 2
 1 دونما عال هيل ضلت م ا جيلا تمول تالا رجول اع 0-0

 2 يب لضفالاوالصملارارالل ريفي دلاوصو ءب ءاحجتمالا ناوبجوالوقي تاضشلادهو مري امن
 حملا لسفي مع ىوخد رج اب حد انما عسممف اسوم حلاو ءاملا لارعّتسنا عب جلا نامز لك

 نورعبي هام مزال بداد زوالا تامزلا اما اتئامز ىف ةسسوه اغا ىلالقدوو الكطلالات

 باوضا و ركؤازكم نصت مي امارات عهلبتابواقزع ادعمنا هللا تال

 سل 7 0 نرياعو بولاوبا ع اورىزلاو فقيه (رزسو سارع ا نرعيورموهو

 سصمأب مكمل عللاواصودلا لوم لاكاوريرطتل نا بو ىلاعر مف تلزئا كلام ئا

 ل 2 ايا موف ةالصلل ماصوس اولاق مرور اثر يورطلاو معو ادق هللا نا

 هزه و ىبلو ىرنا مدعو ل الإ جرعاو حولا لاك ىشضا ئحهرنسو , وكيلعإلاذوع لاز

 لك مومااوعو نامز لكَ تالطالا دع ةنس مج ا ن الذ يفيالال يجلاركد تاورلا

 اركب ثلا طك جتنا اع عودا هدام ماوس ويرغت وتلا

 ومب ا يراستالا ياو ورنا يفكر معقل نا مهل يا زوو يراطعطلا لاو 20 /
 ّتوو , داصند لضمان ج ةدابيطلا

 نيبو ام ددوعو طقن لا لعند ا ؤشنلا يفوح لاو أملا نيب ةئيرلا

 ةواضتقا يارب لص "ليلا دو لضفلا هي ةبترلايخاو لطفلاي 3 جل اوداعا

 اضالعا مئات سارا ناؤصاحلاو ًامرنيلضفلا تواىت ٌملصو ناو ةنسلا ادع قيل

 اتنولا رعاة ناهي ادعرامتاا لاهي هدرا ناملا بوي 6

 ءاملا اص انمداماةباصإلالمقت "اعرب و هيب علا تائتساوا ب لحب وك هيسيسمبت

 لئاقسائيباصا ذل (/ ةسافا لا ذأ باب عرم انيزف نول م(ئبلا وبس ضربه

 ىياداطا ءاصأل وأب عيستت (هنالاضؤرزاصوسنلا رش اباذ امه ا ام

 ولو دوصتملاوه وكل اعارإ هيلع دازي تال واقنالا ل صح مولا | اونا ةنسلاو تلال...

 0 /ةدوتم/جدور نم شالك عال لجو درعلاه وكذا نراجريلعرمتقاو دعاوي اهنا لمع

 ارآؤ لنك ع
 ادالاو "منام هاد ى 214 0

0 

/ 

 نا



0 

 رارتالا
6 

 مدهج سس
 عر

 بينت |

 نإ

 اللا
 . للا
 ا

 تو تدولا نامل هاوس ةزرماض تال ناد ةالدمريع ةروكرملا ةءيفحلا تناك تاو ةريقحلا» “ا ٠ أ

 ظ ْ 0 ظ
 ٠  لائايورنمدرولا نوكف ةعابالا ميال ويلف جسدا نم مالسلا,يلع.لوقل
 مابا نيج ردال ملل رقت دوليو ماما نم رنوعجبالا هلقامولع هيي ظياليو ل سلا
 : ى'  شاالرظا لل بزمازمج اللا ولو نارك الاوهو ىطسو ملاح بكتريذ بوعولاو
 روم ىاظاربر نم رتويلو سلا نمو ,يلع هللاوصرلوعل ريك نص درو ا رقم خل

 4 ا
 هل

 ليوأتلا رميالياريهقلا يك اف هيلع عالألا لفت نم حوش نوما ى ا 0 ا ا ل م

 ١ 2 7 ل ا 7 «٠ "ء 1 71 آ | وليف يفللاو بوبجلالرلا نمرينئتسي نا ىضمفي.احويما ىبا لاق العرلا قمل ياا«
 لوالارحلاب عسب نأ دارا نمو ينا لحرلا لع ى حلا نولي نا ىقبشو ارم ايزي 1

 : م 0 0 2 و4 تق ٠ 2 ل
 ىلا ماو نم كلاَنْلام مسبب ناو ارايزا يعسو يا ماكل فل بم ىلاعلاب 1 ١ ( جخ ا!ارهر - 1/2 © 3 0 ٠ م1 حلا 7 9 يسم ناو ليل املا قاقلارنس للا موتملا مههجج نم هب ايداب ىوكين 3

 الاب يربي باوبلا كلاثلإب مسي زا ريو زفلا ةمرئملا نع ناحريما تباركذو قلط
 نركذ ناين اوهف ليقلا ىف هتيفيكاماو طياقلا ل بف ةيفيكلا «زهو رسال م نميالا

 هيّصع نبيل لععرطضا ناذ هيمن امم او زهايالو لا وكيع مب انام هلامشس ١ ا ا رسل نا 00
 انهو رز, ىسكولا نم نومها دال هلوكيالت هنيدي ؛[سم ارز دد ناذ هلل سر كذلارماو
 كيولتيا اهثيولت ةريئض سوا |غميم نا واوس ةال وه ةريغملا ت11 سييرا

 ا

 مايعؤم قاثلا غابو : 0 ْ
 اسكن لارو 0 فيظنتلا ىف غلبا م وكل رلوجج كن دبوأ مارك ىلا قلخ نم ىوتبي ءأس تفووا قييم
 5 ْ نيالا لابو ىلخ يلا عادق نم ف( يلم اهنا ةارملا قصؤ بيترتلا ماو لجبلا تصفه 4 مارت 2 فلخ 0 88 ش 0 06

4 41 : 
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 مهلايو

 ,ةالبئرلا
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 لوبيف ثيولت ةيثخ بيتزنلادو فعلا له نم ثلاثا ا خن

 لازلنا مالم مومو تلق يتين رف اد حرفاهل نم قع ازا اه اله ع.احربما عا
 عنيت

 انهوتد انكم وا در لسير وكمل مس ادعب حلم انجل هتوكت فنون اهل

 يف درود بعزملا نم ةو يع يربو ةيشنلاب ملي ريلاهيدعع رسام يزلاو

وبر قت انام اذقبأ أ نيفسرا يا ماس ناداوملاواهرزنومم يدع
 ا

 ع تاسملل ددعطرتش رتشيالو ءاجتسالا لو اب ىلا 3س رشق نعم اهلرتسفو

 ملا) ةصالخلا هرلطا توكل ري زب ماليلع املا بصنو نلا كن نضدوهن نمو ي فلا انهار

 "اي اهلا ورامها زنا كن كالثوا هادتنالا ف سيعدبم وا عصا ناب مكررا لرب :؛

 ةرورصلا نال كابل !2عيبزمالو كولعلا ةدابزرن عازر النوؤحيأ ناو كلرلاب امش

 وحال ةروزصر يغب رماطلا ينو اهب رعمرتت
 0 دياز الور اشغال اءاجلاو (لز

 ىتبويلذاهلخرب نالمامور وسارلا ثرويزبالو ديلا ع (لن نعاني ريد.

 0 ىراوطلاع رس نع عل اتمإلا

0 

 صالعو أدع مؤم رع ١
 هبط رسو ا ناتولاب:
 مل قروتمامروطلاو الا

 1 دالة سجل عويشبريخ نمو. وام ار جيل اختسالا ؛ادتبا يد
نإب رومملال ما ميماع هيلعىزلاو جسما ضعبل هوب طعوو (ليئطنا

 (2ةلج اهمفر

 ريابسلا يمص د ةرصتطي ودي ةرمنادعممب ليلئضعاذا 2 ع.ارملاو ب اّسعلا

 |  مالزللا ساب نيظنلا نم اهل ىزلا ماهي ىكيل اهيلا عادا نا ىو

 : اهسؤربوا عباصالاروريطب ىيصشي الو ةرعإو ومبم يلع ممقيالو ويمن اركان

 قو و "ا ناسا ف (فروسااملا:
 اج لعرارتبتالا اق روسابلأ وص: هرم تروي :نا) (هاسمولا يف (عروساملا ثررود نا

لق اهنا ارملا امو للا قصف هركذ انجذاب قمم هرعاو وببصا
 ' ي

  مدهتال ييسعلا عرمتققالورمالا لوا نم ؛اّن ا اعماهعب اذ اضاطنساواو [جرمنب ىلاثأ ازلابوا لاب نروجتملا

 منففلا ينك ب ورلاو او ضلوا

 وا اجلا لقملار مزهللابو

 عزت ا كرز [ةوطم ف: ,
 - 1 ش 1 ْ

 ارق د عمصأب ثا رمساول اينال اييونهَس ةرّسل ةذللا لوصع هب «بتصلعللاة ع



 ب

 تح
 هتك

 52 -- هب هج

 نار ثار أ عميس واولاّة فب سوسوم ا قعرف : سوقي د سوسوم ازعل اند ظ

 ُ بارز نسا لاق نكلوبوسلا داسلانععومملل اطفحؤل اي ال ءاصلاو ةدرسغم نوكتامبد ظ ش

 . #2ز نولياملفو ةزهلا عيضومللا ال صول داوسفب ارا موصل !باتك يف ةصالقا يف ظ

 ّّ ليزا يس يقول يأ عسل 1 دن لو رسفلا اهيل بحوو تنمتسا اهلهم
 1 ةرالرأى ا ةررعلا لزاما نوح الفو اهندكر دب اههب اصاب وس ل زا

 ا ف عزدوكالاع يتسم ا غلاي يلوا انيصالاو طخ ارم! ءار نوعلا نال وتلا كذب

 اهروّسا يلا هعبصانعو للا نعيا ةمهيركل ا ةجيارلا عطب تح قيظنتلا
 ظ هيدي سروال بد“

 اتشلاؤ للا بالسل ىربملاق غلاي ام قوه ءاتشلا ف ءاحيسسالاف علاسو اولاك ظ
 قابلا ةدشلاو اًنيالم َرلاالاب عرس لحلا جرب ب الراح ءابع خشمي ناالا
 هنيمناو تلق يواتفلا ياي عفناو لنسفا التراب راع ىيجتسملا باد خلال لق
 . البي امرابردلاو لبقلا ف فدضا ةمثو امملا نالوقلا ف (؟روساانلاوطقل

 ايد 3 08 طيقنلوماموريرلا يف لكرلا ةلمساوبج لانو مها نالربدل اب اديب معالا مامالا لاقت
 2 ,وتااعلدقي مو لوالالحيونفلاو قٌقيسا القل اباوع هاشم وع ار رادلوملا
 1 ر يتم زنوتما يارويا يأرلا يلا هنيبوفت هم جيملا نال هيو صوص“ دعب
 ىعح
 نقلا تغب بلق كطيو نيني اما ةرابزعلاب بلعلا نيريلن 3

 ليدو تارمى هدعتملا يف ددّقدو َتارم ْنالْبِم للعالا قرر ليقو تارم

 دب ليزيل 5 ةردتلا اخرا فنيا يختم لاس رج وتيلقو عستنروقي
 ريرلا مقلع عجم بابساو بيسك اها فع عكيو نبضي عدلا قامت لابلا
 يعم 2:عاو ءلساو و .زلا نامل نبل ةطشؤو عايصملاقاركق بطن ىزلا

 . ةلزملاءفلامملانالاعاص نكت مل نا غلاسو موْقنَولعَتم ن المال ومب فضاو

 ” م كولجل



 . مصلار سني عصا غراي نال لت عيبمالا لارا نمانيا م انملاز تجي
 00 طربد عم اؤا ع.اسلا 3 لاق عز
 تعا شن اناث طرب لسع, الار وامختسالا نم رنا ذ اذ لطفا نم وسلا بَ
 يذلا لا نم مايل بفرك نايرزتاد رم يرسيا هربوا قائل روم

 نمو ةرك اناهاص نا اذا ءاطا ىم اشد ةزوتملا ٍِبْرَي اليل ضلوع
 لوبل وشر ةرام لعد بيلا ف بقوَسملا لوبل رار دا يقلب ةروتملا يللا تار

 م يدضالوملاب اينذهل يف يحتلا ترديفلاب بيتل اوشح نم ئحاوصو تابوا نموعو 1
 يسر المار رتب [كتسملا ءاح ا نع بوثلل اظفص قتلا عامل نول سو هيف 84 :
 خخ هي ةذهخ هركبامو ”مهاركر اع نم اهبسالا يزوج مدل سخ معا لات و ناهس مدس ةرم

 ع نيردعواجتسالا ةروعلا شك وبال : رمال استلام! هلعف هركيامو 2
 | ةنسلا تم افالا هك دلل للزب نع هلك نال و ني سسفلاو هت ل ارب كك و يدا

 ظ ا ْ .٠ تابهنمل اب عزملا ءانتعار ايلاغ اصل ايلجلع مدكمدس اوكا ندا +

 ظ اوبس اننع نها مم هرلاو ةالصل ل علائازلو تارومال انّمأنّسعا

 ظ نيل ةدابع نم لفل |ىهنام ةردوكريل يورو ٌموطمسا اممم اولوف أك عب
 ا ردد او خب كاذو مل سبيتاع ب ايشل تك نمد :ؤل امسي يو نمكلا صاصول ور

 أ. تمص نوصو مب يلصو دكت 0 ا كلاب قرغوا 2
 رك تزواخيناو اهمزعةس (ها ازواجت منا انهو عرض يا زيود خارلسلا

 نإ - ملدا روك ررق لردك اوهد «دارقن بزوال ادار اهمزعةساجبلا
 7/١ وراح ةفلذملا ةسانلاق حان |هرجاهل تلات ةسائبلا نانو. . ةقلخلا

 0 ذو "0 ٌ



 ةروولانثبكثال الؤالاو ْممكم ١ تاما ّيروعلا قشنكريط نمر رامز اذالل السيو
 تاهرملا ماو نشكر يع نم (نيلازا نك اذا ةساؤلا ةرابط هلرتو ادار مارغ

 الريل اهمورّولاو يسوجلا ّماولو عاج هع موي زرع د دال ا ةارب نمريعوبلملا

 أ ةيطولا مرعوتمذا ملا اصرظنازلو ه/روعإل هظن دع( ص اص 'رطو اهيظو ىلع مرعام

 معازيردلا ةشاعؤ رد اكو | سفنلاو زوالا ّدارمأط يتتس اهالا يوادلا تمرح

 ةماعلا تار . هلت زمهالم عزا قام ضئابللا وزي اذا ماو نكمل ايفل امرعرلا بااكتزا
 3 يواطصط قافتالا ع ىلع نك نال عم اعياد ا عالا ايفاس م: .غايام نال ل

 : ا ؟ ١ىتسنإل مالمو ةازرملا 0 ثورو لظعن و يمس الا هرب

 0 يم مقا داصاهودجو اذاف لا نمركتاونما حاز اراك ماظعلابالو كدوزتلاب

 0 سلا ماركو ملخص كيدمان هيلع هدا ماركو يذلا لغعلا يا ليدي نأ
 وهج 2 برق يع اقوارركتو مرهغماقتولو قوحم انه لهو ال ناطامضوا يدب ايتو

 منع سماه ةيعلا نالوبجلاو ةهاركلا تمام ناو انلارماظلاو عربا نمدحا ءوليد مل ىذل ا نهملا ظ

 صإنافالخالو معلا مقر لبقو هولكاي ىلا نا ننوشلا ثيدرحل ا دافاو ىنجلا رست
 (6لاجا مهب نانو ورو ىقوتلا مامالا كير رم مهب انا الفا ناو نوفل
 0 باو دلالة مزلتسيهلوهو ع ابانعنم يو دقت لوغل باقل

 يللا نم منال باود نمو ./يرلا ثورلاراصو ,' ولك ايف اقع معا باث مهل لمد ١

 مايزوناوم“ وداع هللا فص ينل جزم هوجو زوما ني ميو دل اقر هيطولغ انو ازيهشم 0 و
 فراصلا مرول ع | :هاركي صقل 5! ماطعلاو كورل اناىنتس الا نعىهنلاو او ّمسو هيب

 مالي اىعتسالا ةرهب ماعطو] و1 يعدال ماعلمب ءاىبسالا هركي ِى املج لوقو ءافطميرلإ مايطدا اببع

 1 -- 1 هلئزبر رطتتء اهلا نوكتو حميهسلا ماوطك نارعالا و 'يد)لا عاعطل ”امنالل كلذ
 7 تالز أذاو 0 منعه رد اصارعام دفان ند ملالاو ملو ات نع مم وقل ىف انو

0 

 ا ادشدع اهعوجرت ملل
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 “موا١ |

 يضر نامت رام ةداتؤمند الساد هدا ميو
 مدا يدان ظاؤماوةلعهما؛ااييرشنر ةولا عازعد ةزخلادب ير
 مرا هولا ودوتساي بولا لو لمد ألا د يدش و ةلصمل ا نيولا قف ميم امم 0

 أ راجي يذلا بلا عدنع نايل كتله :ذلبر انلاب يوم ارولعلا رب اناا 0
 وود بوزان لادم رع 0 كني عج ارصو عزبه دبكروجأ اسيا“ 0 0

 ا زو مواجتملا هركي ية نون يضل بلا قش ام

 ] ا ' ب الفزنا بتحإركلا وو يعمل )500001
 117“ دعاركا موو هلتامو عاف ع ابد هوك ديلا ثوطي كو ل اوتساب ملا
 1 اولاق مى ردن ردا وه صون اروى جلاد ن1ينقال ماع راق !هشرولتل لا ب
 1 از اهني (هللعج لان ههنا ناز هىعوا ثورواظحب اوجتسي نا ككتما هنا هللا ل وأب

 | ١ ينفانمقزصاامو غلا ةطركة رج او نللذ نعي دعرسا وص هيا هللا ل عيه
 ذَا ءائيتمالا هركش ةءاططالاو ,انرلاو ْعطلاب مل اىاقَمن ايأ (ق زر اوفو صور م فعلا و ١

 نإ نحو مم 000
 0 هللانكيت اذانل اصايا ككفوج بسب اقر اهني ان لعب يملا ناف هلت م| تون نمي
 وصي لوف ذرب تال ناجل صلال مب ءاجتسالا عركب ا هلبقامغع اقطع اب نزولا لعو نع
 0 نيملاورونبلا هؤثمو توعنل ةسالا عيضياهروايزيإل خطابي ناو ب ع رهاولا
 ّ جاهل اك ىويكت قارعالا لبق نامل ار اف نيبجلاب اننامز يف نرجتت هلا ؤعنولعم صبحو
 ظ . ساهورو نالوت 3 رلااماورنلا هساسمال م ايتسالا ركب !مالارولن أل ناو

 اجو ملا ريال ثيل يل درع تتعا/ج ام اسال ده عكا ب 48
 زل هكذا رمموهتل ب راصتسالا غرك ا قام ءطعلابر ورب مزعحت يسند مبلاو 6 دو
 1 . فتسالا ةعاللا فلول ةسيفنلا؛ايمالا نمذلالماتهبم اركلا جوك ايد 0

 ] 0 ظ ىهدرلاب 2 5 000

 نك د2 يوجع هيك وع و 3



 ينبع . اينو و مل الا ئالتال ب ءاهنتسالا زكي ا هلّصامهعانطعرلاب نطّقد ضلال 0

 ةيهنل اورج أل نيذلا نري لهق نحوك خذا د رول ناتلار و اريرلا يانصيب

 اهيا هركرألا اعمال ةزوزمرتاعب ليليا ابو يختتم رك اهنا اه

 موملاديلاب 03 ذا دعا رص ويلا ارولن ات تارورطلا دعو اهلط 2 قري و !رع

 4 انليورتيلاو نر يعي لاهنت يا «ريمجب هركذ وسمي الد مدع لاب ظ

 نايل اوراق 1 تت 2
 يرائلا ع سو يلا لاق هني جب يصخن لذ طوغتيل خا لا اذاو كيه 5

 . دابولئرازحالاو نيبلاردق عقدا رقما عيبينعملاءالر ورا ودع يِرغتملا ىملا»
 ا يحاو اىطلاّنلو :يزيعوركذتياهر ةس الا اهب /

 56 ناكشل ا هاوراىيس لا ١ ادحاو اسقد برش در اوبن نا ب

 ١ 4 دذعنمالا' هلك موا ابك اور وتوماو يضنب نول ةدانكى ا ةرع أ
 لا انذار ١

 0 4 واب هد اهي لب نريياج وزعت زويل ادام يرسل اويل اجلسماذا 3

 ا معاك مرعريؤي د افو(ةتسالا هرطعلام الخ انهو (ىطلا راق نر وعل ملا ا
 0 ولالا نمالاطقسايابرذعرمم ناذاالره ها الاب. هلق

 20و ملت الانعناربلا باع لاقث تاصورلك ا زن خشم اول 3
 دوصقملا ناانل !] نا شلار نطو انتا طم از رطفطمو اة
 نصرا ةئسلا اصول اراض يا ربط نول يلا درواغاو تلضح دقو ةريسلا

 شاملا مَع طلاوكو لوم كن نك وهو رز يول بالترا عماهيب املا ١: ناك ٌنوصفنم

 نام الدود يفيكدك ين كأول لمع رموسف لادن عا ملوقن

 ادور ؛ المال نرمسج كراهبطلا تدبوع يفت الامل لعربو رلوقباهيلع هن تغيك اللا لوْ

 صقلاباماو قانذ نحر دوج تعم اوتسابكا مص ئسال يزل اىلازانالملا هلصاو نو

 ؛ا النو اهااغؤ نضال كنرملا فو ةاصعويتمغلم ةالع ةرماولا طر 'ىثينحلاوبذ
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 نم ةذاوتمألاو ,
 مو ىسناجلا بابل ا

 / اورق لاوصو يزعم ونمو لهاا سوتل ليلا را للا فاميعيوا

 0 ا اوسلو يوب يتم

 1 دل ركع زصلابع زل زاناوادز د تم خال ىلا ةمركت نول لومرلا اهو
 12211 نالوشلا ضل بال لاريبا ىرلاب لوضرلا صده انلو من

 0 كوسا جانمملا فلات تال ارون ونمماعالوا عج مرلا ناسا نم هللاب مهمهلىأ

 ١ ىوينا بلا تاججلاورب توجساو تنم ثيمتعا ا ايعوأذاعم ب تذعو هللاب

 ظ 000 + دوج ككلذل اًرعم ن لملا نام ناوهو نييمفنلا يلوالا دروع نشكل بتد هلوت ومد لش

 03 لصااثم باش اريك ولا سل نا اوا خف ارممل ا هذ يعمرع انامل ناو لؤعرلا لبق

 | هيب يلعلاهت هللا ميمشت مروي يو هداسابال «سنقف يق رب تاء ينم ناو ةروعلا نشك
 ٍ < اذا مدا نب تاروعو نملا نيعا نيب امس مالسلا هيلعملومل ةّذ ذاوهالا

 | 2 ذوهتلاوعريمتلا عمت نص ةنسلاج كالا هدلا مسب لوقي نا والذل مكدع المد
 أ ١ هددايزوعامس مس ولوقف لل عظفداذا يريم كيوم والان دوه !ىكع رز

 ان ةماب# تكلا و الفعل زمجنال يا طصصال لي عهدانسماو ثنيانْلاو شيلا م.
 ا ىوماقلا فلا ةرختك دملا خرا م)مايلعدوتلو لضداوحتأو ةزسدالصالصح“

 (نيسلاو
 ظ يلا سوو شوط وبلا بناس مياوح نوع ازال عالة لاو كرر ب ب ص نمرا

 يم يمنا

1١ 

 ,ىق مرسل ىا
5 

 ظ الربا هلل يدوخ ذيل يلا اذ | اسنين وعمالو ىقسمب سير يتلا عت مالا غلاي فلابو

 ْ 8 ظ وأنت نوكوواما معيد رب نيا يشلاو عج اوم يوم اوعو شيميتو تش نم
 ْ كمن امو واح صلينا ع مل افعل ل ئني هلففل هش را علو نيكس او اطخملار الئالو مو

 7 0 معطاسندت لافيودججا ذأ ا طش يول قورم ناوشلاو مي انا نم 2
 لقد يذلاو شلاو مروذتردمل باودلاو ىنالاو جلا نم حرتمرل كلزد يصسو
 موس جال درا كنذو ككاهر فص ريا دكا ذاطسسمط اند نش ملشلا

 نم 5
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 م( للعاز .ةفلابل كذب دال هطبرعس عراف, مروكي نازوجيو اكاخا ةرش نم 92
 ارم ينزورما لي برماانثدع دبع بارك لاث داورملا م(ًاؤملان يل الرمع + ك

 نكرهسلا ععرل ربك! نعسياسلا م ءالطع نع نامفمس انرمما ةلرابملا سلبا هنع

 مالا هسا ااسملْضانملوقبف ىرونج شب ىس)ب ايضا اذا لاو يرعس الا يسوم
 لدا ضطالارل لولو ع وزب نا كش ويا تارما قلط بح نافب لااا ظ

 . لزامزءالا لوقو شارل لاقاز رين الفلل زا نا ثنالات“ تطوع ذوو 6

 قل طللاومو كذب هدلا نم نهلل ابدرطتيا مدجملا نعم ميجرلاو ا اننا تينت تح الج |

 مراوصلارالوتلا يملا نانو اهلرطلاو ءريهمل جفا ملا عمم مرقت مزمل اب ىل ولا مملصح اى 0 ةدش

 نع يك ويب نيكل نانا قنيغلا تيبوارمو بوطوُنن اذد امو رك لصالا يف ل مسا بريا َ

 ةئماجلازانح عمو وقيزلا نال يملا معتم  اقلطم زم ااوانمتونرم 67 ظ

 دضامرامتعاو رمل لاقل ابذ نريد عاطص, ل .نوبتلاو ىلوتلا حا 0 رخل ]

 ورم العد ال اور ناصر عمون قد عاق يااا عييمدالا ظ

 اكان وعر عاور طلال مدل او اهرب" ءانمخلاو دات هدلارس | شرك وو ةزوهلا نشك دل
 مم اماداطفربل كم ولكز اير نوترولبا يي ايا هسا لالي ملم ٠
 ظ موز هسا وك ىونإل اذهب دلال اكل ذ كما اذا زا ديد عا توم تع اع اشم
 ّ ى  لجزنيبامؤ حسوي نا ىولها بارا نمو ةكسام متعب دام ئماوسالو مم نامل

 ام ةكسامربعةعيبطلا تناماذا مطجرل لوم اشر ةحب البلو اذا .وزحرل ]مسيل هلك و
 ارا ١ر١ ةرورضل الا رق و ضيلاو 2 0 عقوش و امر اؤلاوم عالما َيَولا ةومو عثدلا ةرّس

 يعل سبا رفاه تنحل لضنالوا)ب تقم نال نذرت »ا ليب وند نيل ارانن ناهبلاّ يملا تدا
 رام قم هبوب وكب باكا مررعلا نيساكلا نيلي ومدي لغتاذانالوإو ايرو صروح يذلا بذو نضال

 ٠ ' د. ياييباواط سزؤلا و يوووعتب ردت دكار لك نمن ناب اررفدرقو



 لاعلك يلعن صامل
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 ٍنامانعاعاسنبل ناطلمااهيا لوقو الخلان ل اصر
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 نمئارش ذ لكلا او رهولإ : نال ولاب مالت نم ضامالازمجلعو ين لهناالذا يشن نوع

 اهو هزكيو شيللا ىلإ ع رتل ف ساق رم ايو قفل ابسانمو ةيبهلإ ص فن نابسا نم وكم
 ظ "يسمي مولا تامولام ةداورلار عال لع عنا نمومئسيدو حرر ؤلاب لتقل لارتمتساا
 يغني رجدمايلإ طضااًواو ةرورملل ناصركبال امراناهل امنوا للا مي نع
 الزطاو نالطسلاو دائا ملنعتلا وع دارك تن ١ لايعتلالا نالز ابرئسالار امينا

 يوؤملانعواعريمانبا هلقنا عارملا لاعب محايل ا ءاضق ىلاعُم شط اري سو ىحع

 هش ار صصوو انبعزم انه ناييبلاو عملا هللا قسم كار وجب مدس مي
 ١ بايماع ع هرعرنو مس (ىلا ئءا روج الام رائما ب اوهعأ يف نلّضاو دوا دوره او

 تايسام يلوالا نول ١ل انني نايلوالاو ىف/ر نص درب امو عوملاب تيقيإىا يل ١ن (وراوج ١

 رحم نيدلإم هس :مه]علا مامالا يذلا ةكؤتلأرا تجاريه مسا اهلاصتساف !اوؤلمضاو
 دل بداذكرنوبزالاو :ىيرجلا يا نهاركلا مرعى انرَملا هدول احلا هيو نشل

 ظ طيافل ريالا مالا الع هل ااا رابرتساو رككو ىلا لاهبارعما

 اوديو ودرع كلو اهل ةمركتي ا اهوريرسسالو ةرصلا ولمس الو طوؤنل الي ىا

 لوقا قرا ل نال اف نا نيلايف ةصاركلاديؤييف قلظم كيرملا يا يهتم هنالط ابوضو
 دوكوو صو مهلا لغشمل يبلا نال نابيلا محي لاو نأيلاق ولو ىربلا ىَصَمَقل نااار وصو

 تأزلو يدوالاو لأ زريدلاو اًيبادوصوم ]باهل ان ليز لا دوصول نا نانا نيل ايف زويل اف أعرب
 مجالا ةروهلا نسم ا الع ايباحلا امال لولا اغتسل للعملا

 نيد عاذا رو نانا | ْق ب اهرابرتساو ةلّملا لامتسا كو م ىمرنا يما الياماواىا

 اهعزغاو ةرسابملا ءانلا يفر كذتف اهتهج ايساناهل ال رشم طوقتلاوا لويلا برن
 غلو ين ئلمردا يديزل طافإو رجالا قصد جزنلا زمربال لالعالاميق اهل الالعا

 ىامئالا

/ 



 و
 ديرب

 را

 يآ

 1/ ا 0 و ابطل/زا لري تصد دن نم قيم ميزان رسب ذا

 .مالعلا لاق “ أم هريو مم دع اصول اذ (ىونوم اش داع ذفارم ارزللا ناريس مالعلا مارا و ماشا ٠
 قيام ٌمالفلا 2 4

 5 ثاورك هل ؤعغلابلو ركن يو امض لاق ل وم وبل ةربتلا وك يصلان ىبعلا ظ
 دلاسمن نينا ور كوينا ١ مريد كلذوكو ول سعو ٌهلْضلاْوَك هّدعاح است ا هركيشر يغممل هل وفل تت ا ١ | ا |

 6 نمتلا نيعزابسا ا هرييو كلذ ,يطعاذلا غلا وع مالا 0 0 اىطا

 0 يلي ١ 0 دسم درا ممم دي

 كس ل١ ا قددا داي نم ناخب الا ارمهرابرتسا ةركرإل اب لارتمالا و 10 ا
 0 0 توق 0 زل اسهم لابتسا رو يعدو ا ف(ف امهم يذلا ةكبالل المال ارك ليقو 5 ظ
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 ا 2 يفضي ادراؤلو املا لطوفتنوا ناشالا لومي نا «ىكبو < عنف ل ه روق باو

 ١ : مارلاواملا يف مكرعا نلوبيال كينج كسي ني اال اينزعاعيركمولال و ترد ظ
 1 لصتتلام الفلاو قازل | ضمنا ىايطا درج نمزج أصعب او ز اهيزنتاصرركم يراملا وو "2 هوو ٠

 ظ ,يزاويانا رض اتلطم اللاب اي رمجاح ا ءاضتح «ريكج با نعد عقارب ل وبل( ب ا اولا ايزي هربا فو ماو طاري هسبفي ال مري سيلا ير اا
 | _ سو ضوعو رف رئبب برقي ل وبلاو ماموذتلا هريطو صاوأمبدلاب وام نايت اه ىلا

 1 يرهبلالا لاك لاغلا يف لوبلاو طونتلا هركوررلا 3( باورلا بو ّحمخو هلفاق» ديع
 مرع : ولمن نال اذا اماو امام نال ازا ارو ئررصلا  للتل ءانشلا يف يملا نصوم

 مثىدكىرلاب هريؤن نيو مديل سلي يزلا جنا مو اك مكلام ندا نرارقب صاخلا ءاضق رس

 . 0و رارإلاو ضرالا قلو ىلا ءالساو مك امد جاو ممل[ مالا رو رمولرزق
 اارهرزوبو ترش نم مدد ازيد د5 ئاهشلاف دوادراناةاؤج ل كرما نلوبيال ريع مناص
 يمول نبا ضجر ةدابع نبارولن ال قنرف عوجلا نك امص انبا ليق و



 روسو ب حل ب ع يدوس يول 02-_ ويعم

 و

 من ملاوصر 7 | م 4
 . نوربالو لوقي اطباق اوهعدل ع ملوك اوروس وى ز ىلرشلا 0 و 9 3 ب الغ نم اريصم عوبّيشسل منجلا هؤستن "الخالات يتلا

 م0 هرابع بدعم رجب دزلادبم انتقم اا واما
 ُُط 7 ه داوم اهي رو 2: عيووسب» انيم) 3 م كللذو

 با يف لالرقوي مو ال زوج يسب للا ياحشنااذمص بيصا ادام تدق
 ' مللايعروتل ةربؤملا ٍيلوبلاواموملا هربوا( تيحانؤ ولو بطلا لوا دوبل هرك

 تاب نم ن (نع الاه (اينابلاعتل او نعل بس رص ئيذلا فا نينخالل | اونا 2 000
 هللال وراي ن نعاللا اواو اف وعلا يع نعاللاليقو انايتالعام لاه يمس "سيب ثيل وتددبطا ٠
 ١١ تماس لو تيطلااموائعنمو ماظول سس انلا رط يلذقي يذلا لاق مناصب

 مرغلا ناصحلا ان اانالةرمثم وعش توك اموقملاو لوبلا هركيو قنإملا نعورالاطبمي ” 32320 وص يملا
 ةايطملاو ٌسيرامانجا كويل هركتو اهيلظتسي نم اذا مب عشتنم للظ الو اميل

 الا درو (4 نمل نمزالو صولا تلو بلا هربيتل مزيل ايتو م زتتلاويلاربت نوت ةعاواو
 نمروم ىف هتبكر طاب ف عرج اناث لإب ملساء امس ايع الاول ذع نم
 . لاقل اهاقلوبل اببلملا يولي ستست بولا اان نيرشل ا رعب نالوجول لبق هدوقتلا
 ايت ماهل لوبلا يع ابيبطديووبرا عمجابرعلا نزلاق ءابحالاوف افلا لاقو ييفاشلا

 | عج مع هدوم دز ةويضونلا لف طوتلاوا لولا زكي فاد قييصنم,ا0د جروب نر
 © ؟:< يسيل ريم يس|رسولا ةداع ن اذ ؛انصوتوامنو لشي م دوتسم نال

 هسا مومو زرتميالا و كلؤ ءلرَساؤا يوصل يرلاربع بو واللا لوعر ظ

 لاقوو مكر ايم هلؤلا تيبإ نلت نيدباعلا از يلع بس روعنا يود ةفيطل ربو بون
 ينل موك صر داولشلاو عمك دع مناواص للا لوب نعي يدريذومه مازهل قاكتب
 تارتؤا هلا مهاريف بوتلم يس مومو اللا لوخرلا هزكرو ناربلاءاَغ
 الكا لحد ازا م دع داورغص هللا لويز نا لاو ىشنا نع يزمرنلاو روادزوب ا يورام

 ير



 ١ مسد ماوؤشماةيجترووووعلبلو هيف ىبيطلالاق هنلال ور هطقن نالوا ها عدن
 | 5 ُْشس منا رعاركلا لح ًَ ىكين الم 1 أرياسازتو يرهيالالادو نزلو مل وز ساو كاعت هللا

 0١ 0 سْياسْملاِف» لشرف بوتكملا ءائلاوللا واهو اطصطب سايل ئئيعٍ اذ هبيجإإ ناماد اذ ادوتسم
 0 هم

 ٠ .٠ 5 . 2 / ٠
 رارخلا ريان يا اهاترتروع لسن كيهرو كيوارعلاو عزكيال ابق هك ابا هنو لمص اذا كرو نم : ازا مي ْ ا 0-0

 ا ٍْ ا ضص/ىس١) وقل ةروزصريفل ةروهلائ طك ن خازن رح ضرالا نوم اون يح جامل ا ءاضعل
 00 تار رضا الب عابال نماؤدرب قعر يوف عرب م مجاحلا دارا ١ذا ملسو دع هلازؤص دنا لوبر نان فنا
 ١ م 0اس 67 6 1 28 ! اعدم اللا لطم ركل اتم نلاركالت حرم ل زمرقلا ادد ضرالا
 1 سطع اذ ارويالث ايوقس نم عاوجربز كر يماتلاب تاوقل زجاجلالا ماا بحاحلا

 لالا هزه دال (سطم اي تما الو زاسلب اففلترتو نم سفن يف 00: لوفين نارلو
 ماضقرنع,داعدرلا ةبامامرول امالاعن درب الو سنطاولاررع ناو تيرعتتلا مدع ببيال
 متنروعل فني )و جلذلا مادام طقاشن هباهإلا نالش سلب يف! اذ ذٌوم تمجالو جالا
 مل بري (4و ضالاةروعيلا نيجوزل احا ضن مدخيإ والا اكو برالا نال ان
 1 هتاوسلا لا لكك نم نعم هدد' جفا ٌةدوصضفمو هسار ةروقت بانر تسلا
 ملافاهجشم مرانل ال ١ انيدارظني الو انزل اب يلا "هن زكا نمو ناسينلاب بموع
 - جاما راضكدرع قتمبيال عالزكو مل ةمعاذالواىرنس لق تسمو هو ماسلا ثنو

 ِ الو ةهبركلا ارلاب هقلاوالس الو ' امنت 20و ميلا ةيعارلالا نانسالا صين دال
 ءاضقرنعقاصملاو قابلا ل! ىروبائر :ىتل انال سار اطضا توزر تتم

 لوفيالذ نيطاشلاروصم] ا ع راسا
 انداالا يلا حادا زحل ان ثبعلا ثالربوقنالو من بل كمي الو ميلا ةمجاعالام مس
 ملةينرم امان[ |مسلاا لا رمد عفرت الو يشنون رب نع يذلا طامامل هلا رطضا
 ملا طضا نوري رولا ل طي الو هلال ع ىبلو اهتنايا قركذتملالخابيلا عفرلا نال
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 ىدرتم قس و

 نامل نع ىور ازكدمكأا عبر انو ارعمل ؛ومواروهوزروسد امل ل ثيروي رساز

 ع.انعصللا رن وك 0 هب | 28 وراي بإسالا وسن يطال لحم الو مكملا

 7 ةبِضككْزن نارا رسل 3 لوعرلا ةبفيك عرش مرش هد مل امر نصملارك داو هكا
 ' تاروزاقلا ام هرب عملا هلع ,الخلا نم و ١> كو لاتف نؤسل اضولا دع ريح وزؤلا

 ظ نعو ص الجم نكي !يرالا نعؤامنالأ ع مرقملاب يمااهنال قل نب
 . دعل وقد هوو تاطاسلاو تاعولابلاوويقلا لح نوواييال بطاشلا لمت

 هزار نروتم ٌنالتلا 2و ب ب اي الأ ئكيصهدا ى ولأ تال وو ١

 ءاعطلا ىا والا د ةرصاخاهتناب يا (ناعو 2 0 انتم اند هر توح ا

 ا ا وا معص يلو هلككرتساول يذلا ,

 كأن ابين(, ايلا عدلا نم ارع لجو مرتعو اناا راع زل د اطسوتمار السا بؤيسلا
 هت واسم سيفون مب مدع مناوص هللا ل وش لاق ازهلقه دابع دع
 تاب. نموصو موحوا بدرس يل كئاغميبلطايا د وزب بوصنم ناْؤْع

 ا ركتد قم غولن نجر وضقلاب ف!رتعالا نع انكم ويب عملا تاسيس راربالا
 ١ رتهنلا دهر كش ءاوولا نم مي ترمهام يذعا براي لوي نر هاعلالا ضن

 ىو / ا نهبستتو (يلكءانصعالل ؛أرؤلا ةريماخ فيمتو زيه عا ريوق قلا

 راردالا عوز وسو ضحبر زصاسرؤصاتلب ارتد( ني ىيل يلا معطلا ةدضنيعو
 للعتاسللا لا مدع نعوا ماسالا مالالا م نربلا مال ءانئاوملا
 نعم وعواوكرلا دعمىع يانا ر وصقل نازسالا ا غو ئعيلعنطع يتلا

 ١ هاب نعل ل ام ةْيطءاب فركدلا يدع بسب تباشر وصماواءالا
 ريوولارلاسم تو سوو ىفشوزادزو ضلوع يلؤاشلأ ابر يهثلا ىرئا مدت

 رلتسو
 ضف باوج سرزمولا ىوانق ايياقلاولوبلا الار 00 سلاف ةدلظع ا نع
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 0 دارج
 0 3 ْ : ا

 0 0 | ا :

 3 ص
 7 ا جرام ازا دوب ا دوس ففس رز واس ااا
 ةرضرل « عر صعأب يس ةوغبن إو ةلهش أ وهنساو هسا رولا يقن

 عاش نيودابال كو ثسط هراسعأ م( (ىدعما هيو اًنبصاو ننس ابان ساطي 'بطلاو

 8 ورتع امود لالا عاذس طر يفض تو و :نهفوع اذاو لعفن ذعر دج ابوم و

 ولولا و 2 اوف مو (قوَمعا نصر ةولفع حلصب لو ماو مل مها ماو لصفر ولا

 ونمو نا وعلا ءونولا مالعا ف لاصق هدابع عيع هدئاؤن نهي !نر0 و05 بقع
 عرفو عرف زرالولا مركز ب ىجصلاو ةزعلاوع مب تصصضا لا او مالا هر صئاصمم سل
 موصل ضؤر وتلا الارباس عربي نم زهالا هزهبو ؛امنبالاب ل حجل او ةرعلا صتخ نا يقششب قالشكلا
 ملا اعلا الضيف نارا يلاقي عر حل ويك (نةنيرك تيان وةك
 يع د( ءاضؤنل ىوصم معنا و /ونعول لررعم | يذو واولا خدود وعر
 ذو الو صوتا روينا ةكرتسمم م ويفملاو هواضوتن ام طقف |يتفتو يضومل ا

 لاَئبر يا هلزم 4 ةفااطنملاو ئرحلاوصو لوقيانا يلوا: مذ الغنلاو ميرحلاو ةواشولا نم
 ١

 فاقت ةول دع ىرطغم ا رشاو قانا لابي نوكيا تلضو راضيا لعرلا لضد
 عيصصو بلابل | ا عرسان | ميل أ ملاقتام نيسحالاو صوص و اضعال مصومخ

 عيب ال فالعمل اوو يوقلل ا ينم لا هين سارلا يسمو رزظتال رفاطنلا وال سارلا

 ةرغل بيرم | ١و راوي نارداا !| نم ىرظتسل ا ند دكر اببولا وطلال

 مقشر[ ير مايؤقلا عَ 37 سورس جو هذي امرا يريالا ف لري أنو

 ضن ضيا ماعرم رو هللا ثآل لضلا لعرألا ل مرد و يسال يوفللا يا ىيورللل ةزعوهو

 0 وو يبس يرثلا اونمولا ا هلو ريم هركز اف بلا جامستعالا ة ةزطكو نمزج زيزهلا

 أمر ايب كاايسو" 6 ةمساوزو بدو ؤل عيت زهر هل بالالجيالامةعابتسا
 رىعروو فو ٍمرسو لغو ) وكذو َنايالبوتلا رز الا لك الام ىوشرلا 7
 وونمولا نارا قايم اروزدمو ايعاوو از ماشا 2و ةدع حا لصف ل

 ( نفمالا عزف رومفمم



 ع

 ةريدإ 2 يفؤتملا ةهبصيا رجلا عطساربم نمالوط ءاهننمشلارعو ع امعلاؤو نياتسْؤلا املا نة 7 د

 ىكينررلا مولر موم طق لمار تشاموهو ىعطف ناوسق ضرفلا هزهبارد صو ان رنع عدرا

 .ماوفب ئاوجلا توفياموحو اريك وسب مهي م نكل طم لرب تب اموعد يو هرحاجْرو
 ريرؤتلا المداد زوالا نم نام يبمحلاو لشفلا ل صايل يي ظدن اذ هرعاعرهيمال ناريع وال الر ىك ىو
 ْ مهوتو اولسغ اذ غش مودل ولا لع تيرالا يا ايمملوالا ىدالمطونا اثنا عم نال

 '  رمسنالا نزلا رمل ابو هتلس كر رسم دولا نيؤلا جهل لسؤلاو مد الشال عزم ضوح»
 عيلكل رام هيعساو رت ايم ثرط فعل رام يرصملا نأ هيعساو رزصملا عيب لاو ىريصكا مسايا

 9مل م نيفللر كا ارو انميا ملسفايرلا وافل مساو بسلام ا( لن كاع قلطنو هطساوب

 ال باصالا وهن سلا امالحت اهعواملا هل اساؤضلاو داززرو نمر هش ةلؤناَغ

  اهلوتاؤعو «ىرذ الول طنب شرجي نامرعا قفل ابططقب :ادارملاو لعأقَتِي يك "نارها
 ققلارع اظو معا يف ناترطت هلّذاو لقي ناووضعلال عااربالا درج قلب نوي ا طعو
 ' ١ صولاو نويورل افالض انس طاقتلا وري لاسنألا ينكئالو ةرماولا عضل يك
 ل , فاكس زذل ولا ةلعما هرعر دعا رد لباقي يا تاسنثال | ,ب رجاوي امو كيعنم

 وعقل زكام مزم ممول ل شعم جزنالاو عرش الاد علصالاو مالا نآيلا براشما>) مارش اا
 ايباهووتسو دويسلا لع مزالا بيهبام يح سوم قنا ف لاق ثاشرجلا هؤنتتكا ام ةهببجلاو
 مالاوفب ىللاو يل, ةيرشق هيل عمجومو لص لنرعلاب نمزلا لؤس ايلا سبجامل
 ..  قلاوا ن انسالا ظع وذ سوما ىقزلاو برئ ارعشس مالا كب فركب :.يفل ا تبنم
 روش او ماللا جفن نارجتلاو بيطخلا ف ه انسالا ع ق ونوح يذلا ياك نيعنره

 . .لثساللا لوقيطبترمانص يل ل تسيل ل ىيتسلاوبانسالا اميِلع تت تانللا ىارنعلا
 رمفيضخوتو رلوا الصا متي ل نوليال ناب فريك ة يحلل تسي) نمل كلذ لمرتفي انا يا شاملا
 لاصارع سالف ثم يرتال يذلا يا هجرلا م ةرشلا ىالام يلا هقحو د اهترش ىرت
 للاقس وارلا نوكرو ىيعلا حدب ضرع مدولا دع يا هرحو ىبفسلات ب (شا 4 ءاها

 لوطلا 4 1



ٍُ 

 م ابو يما يح نمر عرج باقاسو يلا ماطع عبق دقن ىيل امد لولا

 هيث ةئالانلاو# ةرم) مطب نيمرزا) ا يس ميناس اكهالا ىنعزلاز عقارب ملت
 مالا لاي ايا نو ارينرطم اع دالاد عالدل اهرب رحل تدعم لا ةيشل امنا

 رضوا اشم ال يزم؟ نم ريد اذلا يف ليو يم امنا لستة ملا لاذل كتبو لزب ا
 يف ابا وسع جب ورح كلذ نورن ل ضحي الادإ اخ باهبتسالا نال هرل ْ اذِإ مؤفلاد
 يطرد وربلاو لوقرل نزالاوراردلا نسبابم ؛لننركو اهم اضن ز نع ةؤللا نمريظي اما 26
 ل نما مولا ف هلع نيوتفيف الل اورازدلا يب يذلا ضايبلاو موراي
 6 رررلا ة شماغ نعمل لاني تامفب ا موعس ايون ىإ نحو ىوتفلا مدعو
 يكرم عم ول ل لع سيرالاوب ف رالا رم (4 انلا نجار قع ناله وكمل ارهاظ

 تاسشائ محلا تارال م اهنا نم قيس اموح صل هر انسب ضر هز نع مويودرح ادا

 يضمعت عجل ايعججا هلي اتم غال يو ليصل لماتريزميلاو انحيال رصاط ياهي ىلا
 ماس موقلاىملوج صفشلاالاو عنيارقلا عيبش ةيبلغا ةرعاتدزتلاب هر هلد اقم

 يدداوعو يلوا نالل اهل دبلا ف مالللا ل عجول يو( ىلعلا لاق فاما قطر راو ىو ايضط 0
 دارملاو ريل رهملا تبث ملح" ملالرلاب تباثلا امرواسل ملال ند هرغعمازط ف ٠

 مولعملا بملأ م لانتساريع سرتقللا رهن وماسإلب رفوهنوزلا (يعملاب تبا

 يزئا قيفايلا رع هريس يب ولا عم ا سديفتساكع: راو ئرلاولل يضاثلا مرت (رم

 قئراواوضو عامالا داقهن ارب مالا ارو 3 لياط الرج أ لاف جارعاللو ؛ازيالاوه

 اقنرمهكرما نمو ىو عام لوقو رف اصبو ّمْيَل لوو ءاؤلأ يل وشو ممل

 ْىَقِطب نارشالا نال 1 , عسر ووك ل الاو ميل و شلان زل تيقن دالي نانا
 ىؤلقلاو ( نقركلا لاق روما يبام رملاو مملاو عمابوتبملا طظع ملم (تالازمعوب
 ارك ذو جالا رسول عصالا نطإلا ىؤإلا را رم اببارزلا ىوماقلا لاف عدذلاو



 ظ 1 مكراو خافت وعل ةبلعر لسا كلادلا نكرلاو (ىخ دونا امل أنناعرؤو ٍعرواوج لاو

 اكو ملالا ةالصلا هذناليقيال ةوصو اند هلع لش عامروت ملل ابدع لوقلو

 يفكؤطعلاز زوجي اولا درغنت ةرولاب يعسملاهدانكل معرف كلام باؤاق رو يللا
 لاجل الا «رهع سملازوحبالو ىتئارقلا يطير لوتغمصرال ان ىلا ةدعاخ اوما

 2 لوطرل عملات (م1 دقت ىوزحل ل يلفت( زلنا قة: اولا لوعرل همكم ضختلا

 ١ .٠ موا نودع اور هلصامو ااه ردم اا( ايو ال
 0 ل0 ماةدنالع(نشن قيراط ادامه ا اع ةروبتصلا ملل وجو لن الذ | م امنت
 | ١ بعلكأا ةيعشو رمل نب اجؤةراونتملا ناظقلا اصر ارنكلاد حيسمكرمل
 ١ 2 ضروف نا ىف والا ةريفكل ا( عاذنتر الذ نم بهكلايلا قاسم او مآ لصا الع اللاب

 ظ هيزئارب يذل 8 0 مسا ثعأزلا و ةنعكلا ترمس نمو باوترالاوهو بوت )ا

 ْه ةدماو ةرم سار وبسم ارلا نئرلاو ىلا وابا بع( ةام لاقي 26
 | 2 ضؤلاوا ماو ئيشسيواعارمارلاو ؛ابلا كش رو ىتيشب عيل او ميش وردلا ياط نيالا ف
 7 يمسك ررعرارما يلدا ترم ا فرارؤل ا عبرلا براون ديلاو ئامصلالل «ابلا نال عبرلا

 ْ - قس ةلالا صر عيتمملا مه|يلعتلطيام ف داوبرلا يسمير الو عبرا ل صخا سم
 ١ 0 ةنالثضيزعلاردرقتو ندا صر ةبعش با ةرييم ا ثيلدعأ ا هرتيص اذ لو دع هدلا
 1 ةياور عيمرونملال قنطفل والااما دي اردو مب اورروسنل ريع امرال يح ن اودوزرع حباصا

 '  تاعكردروكم ررتامديغربتهب اهبفو ةيعرشلا تارووملا وم عسملا ىلع افلا ماو عبرلا
 رعشو وقوة جشؤح و سولختنت ف لاق تنال قفا يرسل لد الطرل
 ىسارلا نم نوي سال غلام نال ز:وجيال حقرو ا ّمهيبج كرش وع عقو ناو زابجوهار ريح
 2١ ١ ممف درس ار هجيرغشوعوريوضود نلت ساري عري عن الئ لعولازهلو

 | هالارغ ورشا ٍباوزلإ عا صو عالف نيالا نيا ازعل زن امال ىير وس

 ارأذ سار تي نالولاما ةلسرتسم تنال اصأظؤل ثيجب ارث اياع مذ وفلم تريوا قتلا
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 للاب زياصا اهرطو ملوقب هرزع هركذاميل دالا وفعلا هزتبملا دب | ةباصا عيبا فايا اىيو ير اطصطيطلبيا سلاف ءديلارارمأ ّمقهلاي يا ذل عسملا ياوحو زاوجلاوف الفد

 ْ موااصا ضو ل وقر وا سوا هل بم زقرت مفطوا هسا, رماول رجع صرتي واديل ار

 ديههشلا لالا لاو ماعلا ميدعاموعو شعل شعدونولو ىو ل ىططال ءاميل ب هدس ءاوس
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 مرولا هوك هوليف رم ةرمؤ كالو ال ناب هرماعو“ جرم هرم ”ثالولد ءاضعالا عمج ناطر

 ءونصولا ملال ان ةوطولا ممر |ثردلا هرجور ملبن تو نامل ةكرترف
 بما مدعو ب 0 رقلا ءزضقاذاام ناطيووضضولا قفطان

 مل وفد هونصولا بوصو يتم 21007 اىنلا مدعو وصولا روصو ىهشم روصو نال

 وصوت اذ ةراولا رودل |ىلعتا اذا ملم رش لوقو مدهلارلوهشم امين هن ظ
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 ريوضولا رك“ 5 ظ مالو زكومو وا يضوؤبْلادوجد ا ءوهكوتلا لام ثدحزوالاعاطتنا

 ينو كرت 10 ريكزماوكضرزعلا تن اذازلا يا ووضضولا معنال ضت ان نار سواطباعو 'لودروببطن .
 معى اذاملا لوضصورعتمب ئسوااملاوز : ىملاطورن نم كل اثلاو بابل ااه

 اأو نيجيد مخ و عم لوصولا رعوتاما يا احلا مزج كلو دس نم ةونصولا 7
 : تردزلا موس اب نال مرجلام نامي طبق مرجع ذك د د حدي 2 2.
 عسا اور انمالالاموعل عمم ال باع ىمسلاو ريشا زموس دو ماىطلالا نمر فزلا ةموسرك هونكو 0

 - قاوسلا لج عقمبو امهم بطر )هللا فخر مج ريويلاو نيطلاونم مرعنم ميضعن رك ء ارو

 وص) مرا عني سوق بطرلا ئالؤب قنالا يف ىسبابلانيرولاو فاما ع وضح از يح او .
 دعب عيولا ع ر اح بين الب اذا انهرسوهو قامو أ نيعلاز/ موعد قولا ف رجا

 ْ ةرثل عطر وطملا موعوهافبرماول يملا عوق رئالشا عجوتو ضمت
 ١ ١ ١" عام فا ووتناو اجادعلاو ثزحو نافتو متع مهقوتيعال اري نر ١
 0 اييلع يي ء مالكلا موفي انو اعيش ب قرت تلا ءوضصولا م الحا ماكو
 وبث وعةدرشلا ( للركب لاو هنسؤعونملا واللا ل دانعو لافانع

 يار طوال نب زا و يايات موا حفلا فاشكلا از عحو 5 ]

 " قيرطلا -ةامزسغ ضوتفيلال ايلا 5 راشبإرم اظافذل ىنصملا داز هاو ةفيثكلايصو شكلا 5300
 رع ,انميلعيذلااعردج ماس يا اهرب يرقال قلايعورملا تب انم نم العلا
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 نضل ليوحتب ةرتسبلا م نامي اك ده دال عيحاصقلا نم بام وسا
 تاههربلا نال |ىمسو ا الرع اهويدروا اهشلشب ءاؤتكالانملبق اعاومجرو اهملا
 يس ارهاربعوبازاقو لصاييسما موعو ا قرشا قام سم نموا «وخو انك سرا
 جنا ميلا ةرئس عش تبانم ل ءام ا اًصنا ضرتفل ينعي بيد ةفيقل ان انباع
 ايلتس منعاو اهبزمه اوم ا ءاقبل ةكلذو رانا لولا يف انيمي يِرقلا يا
 تايلاب مهول لاك مادنال اهيرشييلا هال الاس ا طم قسد وش ةومق يبس

 نسون نر انردعقالخالبد سالو هلسخإلو لسع ملارعسلا ىلا ؛املا لاسنا بيل

 ظ يذلاوو اعريبا ىلا مجولاوا نع الرد الو اص أس ىمل ب الو سملا ةنمو ف همس
 , نيتططلا نممتكنا يذلا يا املا اضيا؛ ان ل اصيا سجال هلسنع ناشر
 لل يق دجر امال ملل وت هلخاد دنيا ن نيرعنملا ثالاطسوتملايادانعملا مارش الاهنع
 هر ناب ونع بيلو لسن بهي مول عت اغنالا نع هيتففلا رعبا نو جنا

 )م | دي ل لكاطلل ةلوتدرلا ءدغ نيبو زا لاح نانولو نننيعلا
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 هلت ايا عصناو هيلع يسم ءاورلا يح ماما ارمأ عضاو ةرورطلل 4 كلذو ق جوقسلاوا اهين
 رداقوهوراهلا رود درابلا الا ضن 0 ولوتح مرمي الامد قل عيوت كلو نم يسن عيال *أ[ ناو

 7 نيهداز اف اشم /ىلع زد ملاذا ءاودل أي اع بامارأرما ذاوع)حم عراملا لاعّتسا ممر ةيلع
 ظ حال (قرزطلا ردي نا فب نكي نعررلا ىف هزسو ع.احرمما نبأ يارا ان اممم

 ء/للو طل ١ :١ ةلاجؤ نامازا عسملاداعيال كككو منان از نا ولو لسفلا داعيا ولشمنال عب ءداذا هيا يم تربع"
 -بطورل ا
 قوقثلا

 0 ةاعشل|را هب دع دولا 208 دوبرشلا عضوم وع ءونصولا راد
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 ١ ١نولاز ويدل ةىيرط مهنهعل] وت نم عضوا ىوا ىلا لاق مورلربغ نم رلتا ةكولسملا

 0 نازل يطا نوقف ةرصوصخ تسيل و اهكرات ” حراما |الو مدرلريعنماودوا لوقب

 | نوقوبص بمال ما اينا الرو ضرفلا من حدزع لضم موزل ريئزمانلوقو اهرتزسو ةنسلا لعشب
 ليسَ ”لاولا مم رس اىملع هرئاوص هز اصنع وهام من عم ةييموصحتسلو

 | ١ يهوارببام مهففناف نايحالا بلاي ةمظاوملا دارماو ةكونسما رلوقب قلتم هضاوملا
 ةءاجلاو ةمامالاو تاذال مان احا 'هكرت مديل د نا ةركؤملا

 عونسلاو



 8 (هرو يرهاهزما ولا يا يرهلا ةسيب انيوفلبو قاثسألاو ةضِضملاو نا ورل ا نئسلاو

 جارنا( يح ني تسلا لاق ةءاسن او دهارك ايكو ليدلا ا يرهلا كوم اها أيا لال

 قس ا ايران هريقفلا وع صولا و كنا بتاج اهكراتو بقاجب مكرات ناالا انسرلا و يلاطملا ف

 يلصلودل مع اغشلا نامرح رب نيس مارملا وم سرق ةركوم ا نا ري ٌيولسلا فو عرتبم اهرحاجو

 ناذاةدورذك ئه اهملع بلاوي ملل |اماو يع اف لب ل نس ءكرت نس سو ميعددلا
 موصو ةالرمو نمابتلاو هونعولاو نيقرلا مسمو بهاولا قؤم ة'لصلاف واهلا ليوطنو درفنما

 فيمولار واهل وفي ل دعوي تب 92 دريدا نناو ةريازلا ةزسلاب (نوبقلو عوطت مم

 ىلا تريلا لستع عرشنف ةّسلا ماريتا نم يصاولا نأ ىَضَمِع هويلص ىو ليصطلا تاكا نى

 امهغيظنتب اهب ريهلمتل ال (مزال ةئسسلا صك طرُس هى رقت هونضولا «ارثن ا يف نيذسيرلا

 هوي ءامزسفف ةساؤلا تلكولو [ةيضتملا اما تاره طنا رازاو هرعو عاضيالا يآ

 ههنا رنيولو يشن اظغالا هنكي مول تح هلت 3 يلا يطا ناف ياما ىسجنا

 ءارلا'خمسولااو ىاقف قيسزلا ففل طبخ يف طا ثةريتو ا ئرمبؤلا يق( هيلو يلصو رع

 يف مه (قزياللا لاق داصلاب ناقنو اهيل نيتو يخل بولو هزم | ىّيسلا وكس
 انهي رصفأل او قلل ' نيبو رعاسلا سن يذلا لصفماوص ةشملا نيئلابو ةباتنلاع سس

 0م / فاز تامر ا قاسلا نسب ىلا

 / لطسؤوامؤسرلاو وسر سمك 6 ىليامو عوكماهبالا ليرات

 6 طلقلا نمرذعأو معلب ني عوبب 8. بلم جر ماهبا يفر رطعو

 ةلفقيلالاحربري لسع ماللاو ةالسلا لع نعوم هن اه ا) وأ مون نم ار' هيدا زاوسو

 دكا هئككو رموهغي | مالذ ةراعلا عع لص ثييدحلا يف طيرسلاو ؛أدالا اعلاخداأ لبق

 ى.يالف ةمانم نم مكرحا طويت ذا عمو ديالو نقيتساا يذلا يذلا“

 يددال نافاثالت دش يح سم اظفلو نيؤسرلا يلا يااهلسقن يح ءانالا يف ندب

 ا



 . مالا ةلمصو املا مون صتخالذ عاوملا تالوقلا لاق رد توا ىا سئانب ناب غربا
 راو وا عطر لاو ىونار ايهلا نو دليلا 0202-2-25

 دب زمانه دامس ان 7-00 - ديلا بقت ئأ

 اا تبن
 اكلرسي عبابم | ل فري اثم اصوحن موا اريبكن اب ناب نال[ ةلاما نكي ا م ةعم

 ْ يملا ري ماهي يحمل هؤكولع بصيو ةووجم ةشائب نع ةلاذلا

 ةرزبكح اهفلاتالوتلايف يذلاو قلما ةييحيرج ةيفيك هده كان ئنو ا سد لسفن و
 هواري لضريال هفثر نلع !ريفص ؛(نالا نامل اذا ان ا بعزم ا باىعا عركذ ام علشلا
 بضلو هزيهب ؛ادالادغاد انت هدف ئعل | هؤكراع يمت هلاوشن ه هيف لب

 ظ دعم واي نا تلال نك ثديي انيبك ةانالا نأكل ناو الث اييزةيف يرسل هنكوغ
 لهيب, ادسببت معلاو انيباك مرد ل سعو ؛انالا رب الا مرير ريغضص انا

 رأربو ئملاهن كيك بو ءالاو فرو نكلا نور ةمومتس ملا ه رد عباصا لعرب ٠

 ثا الب اماعلاب و اال و تملا هدي لطرح اثلث دلو لعفب لمعيب اديمهت عباصالا ظ
 ءاطان اصخككا لخداذ ةرورضلا روق ىفخدإ) ا ناو ىتينا كارل ىرسيل اب اوودو ءاشم
 ءاما يف كلي لظد اذا بنملاوا ثرحلا اهضنو ةيساىلا ئال فلا انه ؟زوي سم

 يلا هرم داو بملاؤ زوكلا عقواراازكو ؛املارضيال ةس ائئ اهيل رملو ىازتغالل

 لسفلا دارنا كلا لضراولف لاق ثيصر/رلا ف ع صريو هلوّسم؛ل | ريصنلشفلا يون
 ةلارنع وتسالاب يع موكحلانإط اد هن ال فارتغيال ا دارا ناو ل يّسم ام اراص ا

 اول ل ويحل اد
 درك لا ناسلا نماهر عادت ارباةصشلاو يما هركؤوالا]لال هريل ياللاوع لسعل 0 7 0

 مان و ىواطلاو ىرودَتلا لاضاو اصريعو ةؤكلاو 4 ورا يصر طيقو 1 وس ا 5 الر ع

 وكرر لل وتو الو زل رؤلصوأل لا هام اللبكيوسمددايفصرلوتل قئانيفرلامصصو ياللا

 ا ظ)

 | غ0



 8 يطا 5-6

 6 حل م اه دل مج جر ا

 ا 1 و ل

 «* ركز رصخوردلا لاقل 5 لاهل قيدعل رحيوعو مل الو يذمزتلاو دوادوبا باور يلع هدلا مسا

 يف يمشى اهيننول يينح ملسالا عيدوفح هدارخلاو ملفعلا هللا مسن السلا ايلع,دع نكا
 اهيع ماوضو ولج الكل اهب ايؤاوءارسلا و ةتسنلا مل سال هلالغؤ اهرككتن هيا

 ظ لشعر رعانيا اوناثو سلاف () نسا هئئاف ناو بوزيم ابا رنآن وليل يا عركولاف هو

 ! اما باظبر يصالا قف ةسلاؤس و هانا اهب يلا اذان انرلغالا فالكريلا هركذ د وزيمونمع|ل

 ١ . ردلااث وعل قف دنس لغم ةرقلولو ىحاو لع وضولاا كلا نال يبل اه لون( يتابلاو

 ٍءاضؤن ومو هاكر يجمل زناذ هللا مهناركذو ءاضوتن نوم عك مل عهنلا ىلص ظ

 يوكو ىلسلا نعلوقنماو هونمولا عضومالا يطيل مهددا ساركؤي وأ ]

 همجي هيلا يا قفا يلح هعاوص بلا نعت ازيقوريمشلا 0
 505000 مالسالا سد يع هرنريلأو ىربولا لا ةزومتل يب

 م يرب ولالا : وقلب : ظ
 ميل نضال ابو 0 هيب رفا: راو مر انلاؤو ١
 ا ناو تاسٌدما لاب ىذرما)ل مف مع هدلاوبص لوم موغل كلذ عجرلا معرلا هنن 8

 قوموا ها القا رماالوارر لا ىف (ة هظفلو كسرملا١ !رنايبا نوزع ]عقل لوعغم كي كبيوخلا عرس مل حب دم ب

 0 ا ٍش 0 ااا 00

 اق براثا دور لاقدارما )بوتالا دفا اطارصا و (صعالأرب 11 ا

 0 2 ةنيلاب وا شايب ءوتسالا كلارك حيو ترمس ريعالاو و تاع
 عرلازم كرب ذوخا يي مولا هدنامسن لاق ؛ هلأ لعد اا ع املك ىلع هدلاؤص نعو نول اعتمدنا
 نفك دبر يداوم تيسر تطيل را اك

 عزام ساو كتماللوسل ! ةلمهلا نسل كوسلاورلاوط هاا ا (ونصولا
 هيلع يصبو لامر جاصهاني لول: دار اويمشس ىذا نيدادوعلل يلا
 انبعوزط لريال بيرم ره ةالصإل وموال رص لل تع ككوملاد ميرمال 0 نازلول ماسك 1



 اه مايل رصصو ءونعو | زرع ىاشلا ةئاود انبسط لرب يذلا (ئاو ىتح(شلا بهز لب 0 1
 اولا اهركذ ولف ورمل ٍباَتكْؤ اتيت ى 0 ١

 خ ظ ! لل نا رواملو يلوا نامل امهر سقم لاول دول م ْئ ىر يبا ظ
 )1 ا ارسل وتل درعا يفشل هنا مورد يالص عيورس لئمفت ب هالص 3 ا

 ال وتسرع اهلَعَو مرهلا ييراولا ةرابعو م عيبعالا ظلغف ثيل 5 و هنا ىقيشو 1 ئ 1 1 و ا
 4 و رولي نأو 2 3 ْ

 ريكو وعلما نال أ روت ناعيا رب رازرلا نال هو عتسمرب شن ل 6 الا عام جحر اعدو
 ْ نولي ناو انييل نوكتانا ا رنوثنلا ا 000

 1 اا واول راما مل ةس "1

 0 آل رسولا لا. انكر ىونسلا تقوم داما الا انكم ارامل أ ا وا 9

 5 ل لااا رسب نمو زك لوتلع عجوز ةشملا نعاني رضا و ماعلا
 ل ل نرد هونمولا نتس نموحو نافل صارم عمو ةوثمولا] 5 رمع و وعل ” ١ ىرعت ١ 1 ف 8 نو را را

 ءوصوب هادا ةالصإلل هتديننؤسمتثررل أقف والعلل برن هيشاذا لا ةالصلا 7 ص رطل
 | يتسيو هونمولا صياصم نم * لا يار هزم انقرتع هل اينما عم دازمالا ف دان مف فك سلا

 ناو اعطلارلا نمزعبا نم يذالا عنرل مونلانم ماشلارنعو تحذر نم راق سوزي يل ملايغمل ل :
 ؤ للروم نا ودنا ادعم ليال يذ تنال: ةالسلا 4( اسيا تسو م
 #0 مكرحا ماا لاك زا ميكو يدع ههدايغدسوئبلا نعرب اج يورو عملا انك مشواع هان وضدئح 1 ام !

 سد لخرالا ئعس لي مف نم حيل نيع ناكل عضد ملص ]قا كدخا نفوس للا عساس كنف يورتسللا رو
 ا 0 0 ٠

 هس تيل لمد لش تيل دعم ابخسو ليلا شقه ءدسالألا 1 ظ
 ا 9 0
 يبا خس سوس مغ! لودزلوو زها كر نم مداوخا ىؤاَنياليل مال يل لود ردع انكر مكس زخ وه يذلا 7 للا ةكارنم ٍْ

 ظ دفع نورا يقسو كذوكو ىوررلا لذ اسمو ةوعدلاو عاج ءالص يف ساّنْلأ عاوتجأ نع ١

1 

 ل

1 

1 
1 
#١ 1 

 1 ير ةونيحو ا ظظعالا مامالا لوعل مارووا لاو رزناطءاوسيرف ا ةوالئرنعو نالا او

 | .كدارلاو ىيرلاوا ءالصلاوا وصولا سس نموه جربت ءايلولا سلما نير خس نم ملأ يعهد



 ١ م

 +4. وول لاو هالعلا هع ةو ىرافباو سؤ نيل نك لسور تس عر ولا 0 |

 برم اة رصرم ظض ضعن ظئاطو ميم ضر انك لم ءالل نوكسو ميلا فب غلا : 00 والا اىاللا !ك

 ا لاوعالا عيبا ميف ىوتس هيلا نطيل ةدرطس ةيرصوف يراد هان موا هبضلاب انس
 فصلاو يك هتفار ع عدوك اهونخو ة'لصلا ةر جوز ايل يد نام اذ انو وو ات نك نلا نعو 4

 ةاعرتشو اجر مر هلارسلا مدع نع ]مي هلَسْفو نانسالا فصار زعار يتسم نونو ةوصولا ءادتيا قانؤدسم ” ]

 | ١ 27 لو اجلا نك || كناولض هللذ ساس مانساروفرزعوا كلاوسلاد قف :يا كد قفرنع ةنشخ ةقزط ا عُوكالاب الونو الات
 ١ اق وت ف هفيدرضدنع دا ومما ا قا رج نال هيفنررمصتنعوا

 |١ ياللا ةكرلاوا "سشوار اقم عادوا عاصالا ةلاوسا عيا وم ينزجمالنلا ٠
 1 0 اوس ءانزمألاو بهل ان نهدوسّسل أ ةدبع هللا يضر بلاط ىبا نبا لينال الا 0 ظ

 ةباسلاب مل اتّكو قو هاشم عمال شاىلا نم ماهبالاداربي نأ ع. اجريما نجا ىف جك هنتيغبكو لواع

 سر ايزبكلا موا نابللا موا يكطصملا نمو ان داس اقلط لا موقيو كنزلرسالا نم " 0
 | تنال روت رم اقرأ دوق م قالاءج» نيبو ءاسلا ثكاوسلايلا سانت طبلارض تورم وا
 1 لرسا وسما نا عشوا نير
 / موتر دولا ل هدلاب نهيل بالا لصكي الانا مولعملا نم هسسيبت لاجرلا قرش نم قلو قرا الا رشم هيت ثلا

 0 رز سحب ْ ا ةذخإؤ هسلاو او لاصرلل لاول ان ةونصولا ارياف 4 كاولاب نرمؤيال عون ارهاظلا ْةشلابالا ا
 )| 5 ا وس ا م 0 30 يؤسس ١ هم

 ا 000 ءاياعنم نيو ,ثع هولا تتر اووعسمم نب هللا دبع ءامإلا ما اور 6 ةسارؤفللا زا ١

0 20 0 
 ١ ا نيل ةزاح نت اظن[ ضد بايد تاس 5 اما

 صاصو ايرق 0 ربكك يروي هذال |ىكطمضص كاّسالا ةركرو ءايظالارلعو روع ءادوعدز وسابلا * 0 0:
 .الدئرررمو عفر

 0 رجالا كس هفاب فراولا ققحما عاملا مكان لو 00 دوهو لائطلا ا
 ةاوشخلا ب ش 1 نم؛كاوسلا ليإضفؤ دكالسلا ند اوس ل وب هذياشت ةاميس خلا هبارعازلا وسم ها

 دمجراي ةاوعر افايرلا لماولا ل اىلا دانا يربك تاقبليلثددحبالا بط نان صباه با
 ١ معو رلا و فربوبلا لاو يم يارس !قراعلا وهسلا ىف ف

 016 ع هارقيلذ
  دبثما



 04 ١ افرماو لاس ةرسونصو مودلاَياو نم ةدصاو ةولف نم مش دايضال هّولابرتستي ناو 9 هولا دنع اي انهار لطي لعرلا ياهله هيف يلا 0

 مم ككريتيد رار هاظ يرق ونوم أنف دو اعاد ائيرثغو قبب هنس هع هذلا يصر تامئيدلا ار ١

 يلا لقئنو مسم يزي مركر زاوك هرابو يعل ث روي دال ؛!اوسل رعيئالو همن امامنا بوتيذ ا هوس انا م ايلا ة ةرم
 أ قليالو انف ىحت
 0 اضع: 2 ياك يإلا يور امال اضف نموا تولعأ ىومب اوال نموصربلاو مازلا نم وفن أو مدلا نمئاسملا ا

 6 نجر ذا اف «وكداو نع اولففت الذ أوسلاب (دعو نع اخ هنا ينص ءطعو سابعا و 0 م ايدل في ا

 | 39 لاس تمترقو يننا عض ةباعنرا ىو [ىنوض يعش دلو موس يلا تالص نعاضتو ضرلا 5 رويس
 0 تاهل جيتا ءونمولا ننس نمور انباذ [وجارف لاوس مالعاف ءكاشلا نيف يكل ابهتوعس يف 9

 الطابو رطل عجم باتساافانم رنع امالطصا| يصو ْ
 زم هامان اف |عتسم هامل هجين لضضالا لذ يذلا (لالاسعولو زج ابها بولت
 ظ 1 © ديدج بانل ةنيضملا نوكنا سيال لاري ءانايىرتسأ كركزعلا ةئللا ىو

 رع هالداثالب ىتنساو و نالت ضمضختواضون سو هيلع هدلا يلص هذال عرمإلل
 0 نال: ضميولو لالا ضوولع ضف اذا يتلا انيدج ءأم زن رصملا ةرماو ليل ذغاب ظ 1

 18 لوالاررفركتلا ةنسم ماما نوكيالو ةضمضملا ةزرم ماتارق وكيف ةرعاو ةززب ْ

 ا :ىقئيشو مانلاردو بقل راب س هكر ىشينلا عم ودام ولو هو قاثنشسالاو نموا 79 دلام 1
 2 ترامأو ترام لا ءاملا لانا امالطصاو يلا قالا زب كوكو املا بزجو

 8 اطيل قدالا جيدرن بزملانا د اؤارتو نم ةرظفلالوا لإ ت اههتشو ثفالإلا ئم عرار موهو ةيرالاب هيا

 ماو نوملا جميل الور املا ثيرحنل تاتي كرالنب قاننتسالا وكي و رثث ذل هؤالئك احسب

 ١ 4 ةرعار فكم ىغنتمي مني مضت نا هزوكياولاذو تائتسالا يا ةدحاوب ثييلشتلا 3
 ١ | يوتا ورصار هسا واح :انارف اسك 00000 ْ

3 ِ 

 نجس تتوسل يس رنا 2



 قايلاريصتالف ؛املا قار دع طنب ملا نال ةنمهملل ا ئالُك الاعئكل ايلا ا

 يت ةزمهنفم ا ذل ىلا وسسنو اهريطو لالي لاو عرهوبلا لا قشنالا ااالوتذفا

 مل اهيا :ةلاملا ايو ئاشنتسالا ىف ةغلابملا سو صالملا فانك للا سارل ماما لاما

 لحم هيشيي مال ليل ريل دل ركنو يرسدلا هريب رئاسي نا نيقسلاو ثراملا قوفامولا هاملايئا

 0 ةلابا نام نان هنفناو هز ف هعيصالضري نا يلوالاو ىيسلار/ربلا هركذ هركيال قو مبارلا

 هاما رذلاهلاد زك وركمرجض مومعلا ارضا ةيثخ »لون مودصلا نانولو اتطس خلاد ال عاصلاو عاسلاريغل توك ١

 قاتسالاو ضيم ايف غلاب مالم او ةزلسلا هيلع هينحدعاوسم لود «تيص#وع قؤك

 ىسينو قاشنتسالاو ةزوضملاو عاصلل ةئل ابل ادعاركث نرحل دائاناٍئادص ىوكت نزلا
 ياللا ةكلا يلا ليت مالضفيركا ةفينصواو ايامي وق هلب اتهصالا 1 ا

 سيقياورل ا ماو فود ىلإ لوف لييلذتلا ياوصو اهطسخ بجيانماذ ةزيتوخلا تال هج ذب ل

 كيرلا ظاؤحر ج١ قاوسا نب تعشالا نإ ناملاش هجرت فكان دوار يل ماورل ريئنع لع 7 . ْ

 ترغامرَو عتنامو ويت دنا ةنسد يف :نوالو تداهو عالمملاو ةكرشلا غرم يلاولا بِحررلا ف اكو 2 6| :

 عريامو نيوبكى حن لاو مفتنم حعجلا عناب يف نو اهكيوؤمبلا لال مئاباره 0
 تن اه ةزوررطلا هلو هنيحل للك تامل عبق هيلع هللا ل صوُبلا ترند انعساضد

 هقنعالا ىلا نوكتو زهرا لعمالا ةويج ىبرعشلا نقي قلو هرعشمل 1ةزي ع ةشك

 : 0و ن وكم ود نزوؤسا نم ءامؤكل اناث ولا قنوت نول 5 اتم

 000 دجىأ . ليج )ام نم افك ذا ءاصد اذان ام سف هيدع هدلا يلصىتبلا نال عيراتلا

 0 ا عدالة ل جال و اذ ذهب لاذ زلال ةؤيزملا هتيم للك

 وناقوإ زال هيلع مدعل ايجاد نينو اريلع ككل باص عاش هرم'نال ةييابإا علاجك

 1 دركذ ذو ةنسلا يا ضرفلا لازال فاو هيلع ةرلناوخا مرعل ماليففل د ةورشع

 املا وماط وسبا ف عورو عياصالا لفيت قالت هل هاى دق يروماغإفيا'

 0 ربا ف 0 0 | 2
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 2 /يو ةوكا ادا نعرمجيو
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 0 يك للا 00 ظ ١ ظ ريدم مك علب ل 1 ١
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 ١ عرب ىعل ناش ريح منع هللا ىصر طا رجاصو ىندا مياورل 0 يرام كل . « ب 5 مه ١ ّمهالولا لاف
 ىفإ نس ريعان ر تر بم امامالل وديع بع يلع هدا يلص لو نيب مالل نيطجرلاو عيربلاعباص اا ايزي طولا ءابلال وعل

 الغرام ايوعبا را 006 يلسرلوولو َرسرتملا فانك خهصر 1 * راتطبهللا املا هعباصا للجن نمر كبلع للا رلوعلو َسرعملا فانك وعر ان رابكأ ديزل معرضرلا لمس
 ل ديراب مرو ليوا ه ركذ غش ةعدارهر قشمع[ نا ةيعقلا م جار رام ديبالا سس

 0 ا "| كارعابت أمذلعا هج نمال يريم اربظ كويل ا ققرةهرج نم يا نون قف امن لاغدا 00
 0 2 لكن ام ةرنقلا ق يرعألا الملا هذيبواكدي نموسبعاب وزر ينحت ف وذ درتلا نع 000
 8-5 اا اركي زعلان ورساب عر لوسا نم يميل اهلجرصنعنم َْى لب يرشلا رد صْنُك ا اي وح مفي
 او 2 ين يابا اما نامااذداقييقلا يا نعؤكو نمل دل هزه ىوونلا ع رو ايعشو نانا 0

 ع 0 ” نال اشكل الاي مداره لفلاو يو ملال ريثكلا انا وعد هىكؤوعام يا ةءوككو لي ضبط --
 ظ 0 )" ءانثالا خريرتوقي بال يراد الك ريللادليقلا عدن قزالقشنيعو كا علابالا يملا ماتم و اسنيرفارداوولامس
 ا سعالا يحقنألو

 رق عاود نزلا ع تايعوتملا تالسشلاار راركت ةنسلارع يفد بعوتسملا يا لسبضلا ثيزمت نوسنو هلا بياعرلا ءاطعاب باكر
 : . مال طبوسبلا فو اتضاو عاملا ف (ف عيسلالع نارك منيب لا ضرف والا ايفا لوف مي راو

 ” هيي ناب ةروزملالا, ةزسلا يف درو( ناصقنلا فيا لطي يرقنوتف صقلوا داز
 سئارلا ب اهيتسا عوسلو 4 ةييريالام لا فكري جام عددرواط مس ايالؤ 1210

 ةرمعاو ةرم يملا دوكيو سنو هيلع هللاو طولا هلو[ ينل نم اماوعو حسم اب
 تقول نو. رطل ىو راماح جرس ومحد دصأو واع ىلع ل وجت تيتا نهكورب امو ؟ارهلا الق

 ثيدامالا ايرث درو ةدروسم تايضيلرلو ف )كثيلشل اواعدا اذهلا عاور ناوربلا ق يجو نشل صر
 ابل ةوتماصاع ني لز/غرب هللا دمع اورانباوص انمار اتغاو ميانبلا اهم 3271 ذو

 ناغلللا أمهم ناوقإلا لرب هذ يتحد سإ مدعم نم عسسل نلف 7 اور ىصبوتو
 املا مترو هسا مدقمؤسهعباصاو هون عيضي منارمال وييلبالا ل م مى نمو ارا |

 ١ نقم ىلا ون (عوم اوال (ضاو هروببصأب 0 ا ويس م ووع

 لق ى ا

 يود



 47 ةنلازماوا ةرورضلهتسمانهب ملا نوكمالو ةزب ىلا لت يونارتو ةفينحولا نعيور
 "4 بوح“ يسم و ضدي هوو نال اوعي او علو ريالا هنااا نالكو ينقل يسماوضووا هونمو نال زا رعب لالكتلاو-

 أمرلخادو نيم اهبالاب امهر ها لن مسي نأب سارلا ءايولو نيالا مسمن سلوى رلفمنتلا كمل
 00“ : : 1 5 7 ١

 الص مالها اف امري مرج عيرعنل ل يبو عرمان ار نط اوهد نيالا
 5 نال ةربلا ؛اقبعم بدرع اماهل ذذا تاه هّدذاو هسارا هر مس ةفزن فتاك مع

 الانفال < رارمؤعو هاكر نيو ديراب ةنسمل عقم تولع, ءتماعلا عفر نابي نف عماما اس 7 9 - - - 0 2 .6 . ْ 1 1
 يئانوألاو ىاايرت "فرق لومعماهئاي ىاغسو ملخصنلا ىلضدزوقل يوجلاهركقباملا تل اساومونمعلالعويلا 001
 ولا واسال وعش انس دراسي وا ا روصو ءاطس عراق  ءااوسإ دلل ءنوعلا ةكرلا رارماءا اعقل ر ب ء('ىىإلا لعىكردرا 1 1

 . بؤسزسرب ناطولذاد ((موانامزو ارسج لا ريالا عم ىو (لرئاطلا امرلع هنب ه اتقرط

 ايرط ا ولو هل يراك دوي الفاينرم املا فك راح ن اأملا ن (وااييرتس ةاوهلا نالوا ءاملا
 ةذارا ةرْيلا سنو ,الولا ةدسب ايبا نولرال ؛وضولا ف قأتو ةريطسس ةرمؤل الا هنطحيال

 ب دريل كج اع دع رابطلابالا وها ريهال ةدابع وأ

 يكرثلا اهانعم هال دبادوع (زحاب عالطمم اطلضوعو يره نازك يذل 14 بنتلا منع دل
 مراشلاو ىلا وتد هرم يتلا يون نماهراالا ةؤالا لها مال ف ىبلد ةؤلاه انعم اماو

 انو تارومأ الند نم عال خعلا مزعل عقلا داجبال يللا هصوت |ىدلطرصاو نينعلب سك
 ةبيزنلارامتعا نكن جالاف قنا تكول ب نال اال اعمل عيرمالرارمو تايه
 ىقسالك ا اهنف وكرلا ءرغ ناو ىرلا ةروع رس هزملال لاوللا)وصخلوع انا كوريل
 اة يركوو اريسوا [قيْؤح أىاههايزناب نئرباس نيا سالما ص عكا ىو ليصل يرناريعولا



 ” هيرمان وايد وجو يددس»ا

 ٠ مرن نال لاطتتم ا ىوطنوا دلصلا صابال ووصولا يوشوا ةهزيملا د دس (01و!ثدرحلاوفر ةرايطلا يول

 / 53 صسأشلا لاك ةرداعرتن اسللاو يلقلاو هسلاى ىااهزغو ءاسسو ملا ل اراشعا
 السما مالللاوس نويك سةر بيطح نم كنيقللا 7 معوليرلا ملا

 7 3 اليلدواوولا ىلع م راسل لوح 6 أعاو راوولا ىثل ءالللانا 7

 .6/1دالافذيإطملا «ريكسا ناسللاو بلقلا لف نيب ممل ةيزلايااهب قطن ن اف

 ةياىحعلا نعالو مى زن مدنا ص ىوتلا نعلدب لفندطسلا درب مو يكفل عم اي هو ىونصسا
24 

 ومالا نال ن لمح ةنس لاو يواطصل نيو لع هللا عاوضرريالاو عوبعتاتلاو 2 ى ىرورولا لانو

 - رطريشتال مروماملا ةوضولا نا ةرابهلا نه دسؤنأ عا 3 قاوسمو السعال ىمل هب 02 و7
 ٠ هلال لوسح د روم ملا نال ة ةردر يدب يداَتب دروماملاهؤيمولا نا قيقَح او يوجلا لاَ هلا

 عاتفم ذدكلو مل واجب ىبيل ىونجيى يل يذلا ةونمولا ٍشككلا ضهر نع ةايشالا يو طوّوملارياسك
 ٠ ميلعدرلالسونبلا هدوجلو ينال عفت! ملح باثيام ,ارومام أبديزا ناو ينا ةالمعلل

 . تضرفو ل رنلا لا ىوصرل هشين ترعاظلاو د اكواولا و اههلا نالوقلا يق لاق هلل هج عم ىل. ريال م
 نام هرنفإل عافت ةالمللال (ىرم ابطمريتود موو يا بازل دا يتلا يق ةيلا ي نضل 0
 هلاسلا قل عن لن
 ش اين سول اصال أب ثدريلل 'لن؛ نم ىبَلو يوناو 0 ةزملا غار اني مق و نهم اردن ب سههعملا ةيزلا أك ةللزلو

 00 هللا فن (9 يني رتلاياوهو يملا لوقلا يفةرك ؟وم ةزس ؛ونعولا 3 سِئئْرنلا نيا وقل

 ْ هله ورونلا ءاجائاو كد يعتلاللا نعل يالا ن ارز .يواممصملا لا زيرحلا بانل وات
 ةييضوعلا م رع ديغتت : ىلا قزلطل رمألا ئ ةىداولاو اولا نال نم نكمل م ملماو دال دلع 57

 ةراذاري عمو اضعبالا ةرمج لش ٍبيقعنل لوم اولس اذ كات لوقف ةىداوأ انو -
 م عددنا ييص با دوار وبار ىراهإلا اورام نأ ليلدلاو .ومولاو نجع ابمجا موقت يلط

 . صادامرق ئ اللا نال ةرفصولا تلي رعلاَق بزتلا مدح تدب يلد ههمو ل ف عارذب أ بذر

 ووو يدم



 403 111111111 ؛اريلا نمايطاب ةواردلا انيبانسلو

 ظ 4 3 حاضره اصر محاور تباتيدزفلا لات
 0086© 8 انو هرتيسانريعولو ع ثي وب نو لالا مهاب 3

 يتلا نال هم نم ةماسلاب ثراه ا ذل دشن مسك ا ظ

 ميلجلا ف نوكيو نيربلاو ايو ةءاربلا نوكو ةرسيلا الخ هذ 2 ناش فاوع
 تاونصفاو ماشا مف لينال مجرل م دحاول اولا ع: خل نالوضم ناوضعاطصو ًاربمإل عقوم بسمك
 ب 2 مطتاو(لاؤنلاء سا ؤلاتلمسا ردوقلاىماموصسم ةنسلاف ناقكاو نذل ام ناموسم ا
 ا 00 ماضونازا لج م يلع هنا ارم رلوهل نيئفطاو نيذالاو عرب زولا م ىبعي ادهم نميالاب اديك

 5 نيايلاب ةءادبلاتمدق ناو ربي لح عاوتالاب بيرجولا سرمال ىرغتو مكتم | يم اود
 لضملا كانؤ عئاولا عباصالا سور نم نولي ناب لسفل اي قو اوبلا (ضرا عرس مول مني

 شل زيا نينا فو نيو قفاوملا لع لان ههلا نال نيلجرلا يو عيري 1
 نؤرق ووضعلا قرب ادم نم ل دال يبنلاو يا لولا صنم تيبجكل ويف ف جياقلا عر وكت

 ىالفاو ةروكرما ةءاربلا ل فنيا لسكن عهدا ليم يلا هلفمأو ملوا ًانيطاف ةيرعسع 0 ش

 اسيا سيدو عزو يصد انى زوفيد ال مل دو ماوص وبلا نالو دازمالا ةرابعبو ا يللعلا

 نوت هراذ افلا جراوبلا راو ييسملاو انه سارلا موقم نم سارلا يلع ق ةءارملا . ,
 ملودربزعب رلا يسم انمبا (زسل ميجا ناو. اجري نبأ لاق منوي رمطس لا نم و الأ سعب :

 ْ 5 امابتح هسإر مد موف (رم مازيب ننام هاطر يلع هلل وصال سلا ا
 هليسمعالبلد نالت موقد عرس ال00 اون ةهجنزعيا ةرعرما ذو دوم امج سه قنعلؤسا
 لاو :رضالا ةورزالا نأ لور كادر 0 ةسلاؤدربل مال ئىددوهلب
 نيطرلاو عز ردلا ىف 5 عباصالا سور مؤ سفلاب ةداربلا اهش انو نم اف ان ةءاودلا اهلوا

 نءايو ديد سم موولملاال,يورلا وسم اهعلارو ىدارلا مرقم نم يملا ين ةةاورلا اهيل أتو



 0002 شالا السواط لو ٌةنظاوملا توت مدع همهصو
 هونشولا ناو ١ نم ل مف معاغإفت هدلاو مكن نميلوا هلضوام لما | التف ارنعو

 07 الف عومّرسو فيل ىلا نيانزلاف السواء اهيلعربز دتفالاوايرعت أين رع درا ب
 0 مماقلا الاوبشن فيلا اراض امر 5 اكتيلاق حلا : يدزسلا لاو هينتديا فين ىلا يقل

 را دقو ابداع# بادالاو ىو بانل تلا دب نا ا رقولا اعراب دبا ايا كال
 ء ىاس روج يلا يلا ةزبلاا5 عرسال بدالا ليكو ايمصوم ىفارشيبالأ عممو هناد ق وى رع

 كم زيالو قلما مع و ا مربع هلففام ل يشو رولا وهب بدالا [39 [بلع

 راوملانولوفلاؤ ذالقوتنادزماا اك كو يلع مدرزعم ىزن مدن بولطح ليقدم.
 ظ ةرمؤبو دع هرلإ وصولا هل يذلا و ١اموح ةيارهملا عرس يد مرا ىتم اكو لعق ثلا هكر
 عراشلا نال سما اردو ض مولا ل عر رداز ملال اورد ار ىعسو هيلع ظاوإملو لن رموأ 0 3

 ظ ْ ات لل منال عوطتل ادو ناوث مريب عر (كلاور 1س وزمل ابو مبكي م يس 0 6

 | د سوتواوددلرتلاطم كنس دع هفلاو موب ل. يلع اوّل ايزو نا ١
 7 ' ايعافلر راوتلا اهيكج ةرملا كزهو مبوتكمونع ا زار ناي رسل ةرمدزعالب را

 ' 4 ا نيل[ رايد لل قت ةانشملا اتلاف ملصملا يول ن انعلا اهكرتف اهركحو عمال 5

 لا بادن بالامام ايضا ءاتعلاذ الة اقل ولع اق زميالول
 ؛الانع باشا اندم )انوا كلارشلا ٌداصا نع: رك عفترم نالم ف ىهولم ةونمولا ف 1

 :لاعريطيف ةزبتلا لاقت ريالات عمتومم امو ىولملا ديقبال لاك اهركذ فتم

 يعرا ءونصولا او ةدبهلا لاقت انزال بيوتلاو يما يووم /ايفتسالا اال هلع اماو
 ريكا نزل تعال بسلا ودق ”ةفريقسلا اناا ل اوم اع هنالاووتل <“ 375

 يابسلا» مم قارتغالا لد ليال هند ياعم تفي يذلا ريكا «نالاو هراس يلوا 0
 .. مهل دياتباملا يت لاذ هرب ةذاوتسألا مدعاهنمو قل يملا لح. لقا مرل ا ىوثرعتكو را

 ةدارهلا 7 2 ,انمعالا



 8 1 ا

 ١  0هو م ٠ ممصستم 5 5 0 2 اللا ٠ 4 ب - ميركل

  60ا[  ةلئرزملادعواذاو لذ عال اهلع ةرزعتناعارنع نضهيعْؤ للا انيالهسفنل ةداسصلا

 عإللاو ياللا ضجن لاق فالف نالاعنالو يصلاز ةعاركال نافركلا لاق 5507 ىلا ! اهيليع هرم اعأب سار 1897 ١
 وعل ؛ىو مهر رت ايش : : دينو 1
 ١ 00 يشعل رنام وعضو هلوف مى مىلع هدلاوص يبلا ناو عّلاو ثيواعا ةرعّف اسد ىلوالا هيلا ل

 دديولا و ا نرخ اوبال روب كلا د 9
 يك . ىف () ىيباّتلار ارث نموم ان هلفعو تان هريؤب رثونصو يلع ووو نأ عا ةهارألا 0

 مال ماتبي ال ءابسوعيزلا يا أذل ملي لاتنلا مدع اهسو ىراهبلايعقتيلا 0 | 5 .. يللا ص
 رارزو . ةمجبافاىتق ماذا انهو هونصولا اع رونا ملاوهيزلا ءاحرلا نع هل فش عابما نساثلا *7 |

 روتاري 733227 اا ورع لا 6 الاد ىسانالو ةروحوارمب ىف عالا ىو رمت ىلا جرورصلاتعذاؤاو ةرورصال ناموملا"
 - يرازغالال او يزعل ل مخل ثاسللا لوقو نقلا هش عيدي يرينا اهيمو اذنك
 ظلتلا تافدالادازعا وعمي مىزل ا كيلا ايبهدارعربسلو يوذالا يشل انيهدارم

 لصوبلا نعل وفنملاوهّئزرلا يازتونالاب ءاعنلا اهلسو عراذل ا نخدرب عاهب 37

 نيدجتامرعردلا كاينصر مبوب انلا نو داونملا نحيا لوتتملاوث ىلع فلا
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 0 0 بو م وهما ١ ل 0 م ص ظ مب م00 يه مه 1 | ظ ا بع رويل د اوسملا املا لامع عاضسنا مْ نالؤو ولأ قرش مل و ان رولا يا ط ءاضعالا دقن نم م

 لون
 ا وص عاب 0 رل 0 بالا و .: م و

 يسوم ام نفل سم )واود نيدشارلا هازل * ملال اوهرع (ريك يزن نبق اطهند دفا 0
 ظ يا رع لرعبل يده اباشعاب هللا ناين مك دع ملا صينبلا لاكو نو تاكا منا دقتعت

 ظ ا 2 م نوللا) صيادولا رول ريس يزلاوصو ىبهبم) ملا م نبع هدلا ضر ناموا

 زدملا رم اصرلاازك نيضرا ول فيفخ عينيا عاشت اوس الاوط
 هك /* تدر 07 ناو روسو يسيل ا ه َه ولاولوبا هيف يب اردارعو نين كلانا 0

 1 وبلا نردويجلا ثاوبيجل 00 ؟لايل ضو رمسلا متبل عويس رثمك مذع عدلا 5
 و 0- ترىوازاح تار 9 اردزملا نك عاركا دا دوب لزعرس ع نم رهو نك 000

 يس هريفب نوت ذا يربولا قفا امل غموعو (شطحالاى يكف كار ءانرإلا 3

 ١ يا وع يصي ها نعد ىشا هس مدا ناذ مر دع ههلاؤ صنع لوتس دال هب سابا 0 ْ



 يع ةونمولا صوركس ولاا انالئرصحلاريفبال دوعلا ىو لشلالاق ارنا دن ركن ا
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 ا مكقوشت لال اءاطالوسو ونجلامإلوزو ساوند ضيعنسبفانامعاطقناو ١ ا :

 مدلاو عرتالاوي باؤملاو زر شيزعالا ماو هب الا لمي الكعانيساو نو وتدل اما تركع و .٠  . 4ياتي 0 ٠ 0 6
 ١ < هنكزلفس يلا هنيبج عطس ادم نم ةرم مولا لمنع َمهدراووضولا ن(4راروتلا نتس لاق

 0 ؛ارمال يلة الصلا عم ءلكب ضرفرقو يابلاديلولا نال طوعا عر خلا عرونما

 2١ يطسر ةينسما))
 ص 5 مالا و ورساو اداوتو ٠ ماهل :
معا م ناب هدناو ةءابالا و عرلالد كي

 م 

 ْه 5 ٠ 1 ظ :
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 ناسدعب اهركذر فو ءوصولا (ناصو

 ملتلا

 570/012: الا يالاهصاّسناوعو يلا ةيبسوإع
مدعو صيْكامدعو ثرك د رصو و ُئ اللاراملا لاوهسا ءرعو مالسالاو ٌءولملاو ولا

 0 

 0 اتاي اللا 2
 .ةروباعلا ماد ةرشملا وزال وكيد ذقةازكس عم طرسو تقولا قيضو سافنلا

 هس اك يو امرك > مدقتو ربوجو طري

 لولا

 لسو نينيولا ضاب سعال نذالاوراذعلا نيباَم سك حيف انبرع نيالا يعش نيبامد
 وهل ؛ونمولا لد اقف ةرمارلا عبد وسمو عبرهكلاو نوبي ا عم ةرم نيدجرلاو نيديلا
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 ٠ . مليلرب امرك م ضروف ملا رماليلا يا اهنمر والا سل لوالدي ل زينات وصولا
 نفر واو دورا اماو ىعلتقلاب تبادل انصضرفل اب دإ]ناو ميو ايبا يا ايو

 ةد/نوؤباموعو عمال سلال ناب ضؤلاب دإإ او جيا تاون او توه اموه))دليسفت
 لاقئازلوراروملا اعتاب يشل سل اولسضلا لصا,منلابيلطقلا عض مدعاذا مشل

 ٠ ةنيرلارهونمولاريا يا هيا تلزنو انرنع سارلا عيركيدادرّضالا ضلال مشل قنسمل

 0 مما 6 بأ مف < سو 9 7
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 ايلات 40
 شروع: نسل ر وجل انكر صخملاو ة:اقلا | ةعوصخما يلا ماا عيا صضارم <... يذلاو ةيرعملاةواحالا ل علو( نيدقلا عاطل موصول هيف تبا نكد 6؟ .

 دوعشرزم مدا |ىملغ 7 2 2 ا : ىلا. 10 أنك ورتملا يا ًصلادارا ازا نروح اودع

 مالا 337 وارملا تايولو وعم نم رصتومو لذ (ذلا دام لصلاب دارا نا
 رام وال نيو ءرنمو ذك هن دوب مزمعلراقو رمل ماطلاو  يرط# سم مسا يالا :  مدنبطلا) . د د

 000 ظ
1 



١ 

 0 يع يو ريررتو واتا حر يبن ةزاببلا ةالص ل تعو" اهفضو تراه ١ مو نصور رافقت احداهن الص هيب عل ةلأن نك 0000 ٠ .....- زر ( رعد نال يلم ا عركت ناو ةالص 6
 "| د. رم روفص )قر ةوطكوعوا عد دع م وتكم نا راو ضوووكل ةموالا 0 !ويملل قوص لوول ةوصاو ذا ني ول مالا ىلع نصر وصولا لل 2 اهل 1 لو الأ 1 ممزو ءوصولا ازكو ةالصلل طرتشام

 "117 - ىلاض موقل صصوا ع وا طياعوأ ضو اديرعو ا برساوا هنت وا بصذوا دنصف (رم
 1 نارا زناتكلا ىسملاز هاوس الصار اصرل لو ماعوندملاو دورمزطملا الا ءسمي)

 نا يومصلاو ةوتريقح نال سي مل نال ٌمياتكلا نم دل( اصيب يدناوكآ نور 1 را ا مركب اء اني اشم ضهناًوؤ يهعهلا
 1١ ةئلل ايابوتكم نارقلا نامولو اركحبوتكلابيياوح ا لاصنال ب وتكَل ا ىسكيشاوح ايا
 ظ ن (ازااملو لياج نورد نان ادم ا انهو ميعلإفع او انا هسم مرج يسر اهلا
 | ١ ياوههو بجاو ءوصو هونصولاماسقانم اني اذل ا يفلأو ب سابالف لياحلاو ىم ا
 درو ادلى لضاد قنا كعاو هس انمؤ يداهلا لاق هبت وك اب ىاوطلا /وئمولا
 42 ١ عرأ مارا رولوتويح الا اونو تيبل نمر اوكرن بيلعل او الدلال املا نم ينعي مهسنن 0 ار ودل لص ةركانم ير و سال لسا 3-5000 لح علا ىصوزلا صرع ىو 1 َء ا 1 ّ 5 00 )د 0. )ا ىو رد و ,(رب كل اذن نارلا صم مالا ملع معبأ ان ج01 مال ادع مدان القد ملل مولع كراج انج لوألا تارم هن تدب اني اعرب لاومايع معلا هارب

 روز الف فولت ن من عورات ملا ةالصلا لم ةبوكلا لوح اولا ماسلا يلع 7 اود قالا بياودونمولا.اناو يا نددل انما بانا تماس او, مالنا ايسدواج ابان عنك بنس يس علل ٠
 لاهج عادولال يعاولا ناط اواو َدنرِف امج نأمل ناو مد بجو اندُك نمرؤلا ناطط ارا منا معا جول ايزل مدركزتب بف ةاهطلوعرتعم و قوتن 0 ةقيقح ةالس نكمل ريالا نأ
 0 سك قناَلن مدالمدبجاولا ل ؛ ونمولى اركب سكذ ملوقتمزوابنعو رو وصف اري لفنلاوا

 أير“ وكرتي اقنلا ىقرةقرصو انلباتامالا اري ال يركب نيل يال |نهلل صل قاوط و كنرب
 أ." دادمالاو اوك ة رم عرتع وبس للا لل ءاضوتفردانارعر >ر ركب وو نبل دليل للصم 1 ل دعو ايس نا كنا را يرالو قفا ريعزسلا بسك سم اهيل دثكلاوعاز عقنو بورنم هونعو وونمولا 0 ماضأنم تلاؤلا مسقلاو لاقت هد'ء أس ناردع مالا قايسد أ باكيا رك داق وصولا
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 رييضتلا بيكن اع | لسلاو مرهولا نعم ضرما ل عنو ءزو ىاشلا مسقلا نم نوكيثريفتلا ل | ظ

 ملبن كاد عمانال نيصصحلا د نال اهويع ىسينارلو ايزم ناولا عنضون وس وجي و .
 دوروم اجا انكف نإوشلا نراعلا لاقام ةرابطوع رخل وكي مويلل ءوضولا برثو مي !

 ّمماطوعو نربلا رضوا تمرافا أ عورلان ا .ةروكملاةراهطلا يفرملاو دووهنلاو رىشاولايف م 9 ظ

 هيئاب تراوح: كلذيعافاهل تذويال ةُيرحميصو رتقراف او لجو شدنلا ىدد نيب دوس اباهل تذوب 1

 6 .اضاوا مهلارب (سزمعلاق نم هودي ةومابخ يل نعزركلا نوم ءدض ان عكهناد 771

 انظقبأ مولا نيلذافلا نم نلوّضالو ةرتس انعٌّىْسكلالو 26 دانيال ؛ ا نيا

 ١ ا وو (ُكةكئاشو 7 كرك ذ يح يتحلل تاع

 اللي يمال ءاكراف لات ايار فاو ان مبل ا هدر كعب انل لس

 دلال يلوا نإ !ياوشرل هللا بك قب ناذ كلما روصالاو ماخا مافن انزااططم ا م

 مل بلدو هاوهلاو 21 المال !ترين لمن او فراوملا ق لاقرل بيبا ٍيدو ماكنا

 ةر ايلا عرد ابم مونلا يا هزم طقيسا اذا سنا ءوضولا نرن ذو ىو امد ابعماون

 تامىجس مونلا نمط هيتس يح لاق نم ير ذ روم ريمال ةدكما اف مومؤملا الس اهبال

 ءاررب او ةلرو ةكلطم كلانا ل ملف ههنا ارفتس اهدلاالاماالو هينراو هينا

 ص اعضقا ٌيلوحلا ءاضقبإلوموهو مالنلا يلعب زمول اياه هللا لاق اوفا مليا
 أ ١ ططورصرمرر انو هدي هدارتهدوتح ميلعممو اولا لصتإل ةرلؤو ةوضولا يا هديرب اسيا بو نا يربع
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 يللا عمر ماطلاب تام ىرائيلا لاق م اسلابتامز إيلا بك دع هدداولصو بل ارعلل الب رح يع ارا ىب ةريمجى ل نيبو هنيب ملصق بح مناص بلا او دصا م ا عير هعد شو
 يي
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 ؟ يم
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 1 مز/ووصولاب ردو لوتس نولي ومغتملا لاو فرس اوه ل لمعي ١2 ١ رد < 7 1 يرض وفيكزو هاون د الاو / مصر 5 00 5 ملازكرون رؤد نال سب اروب انا دولا سورس نم ءدوصقم ةرايعإوالابيداواهسلج لدن اذا يرضي ةوطول يع د نوبي ا

 َّ و ا
 1 ىو ىلا نوتات عرقي هيف يي يا ذك شادكذ: 0 ا 1 5 هيد 0 ٠ نإ ريعمال

 1 ةبيزلا نمرشارعو نزاملا لاعب انهف ادزك تنل اول ماو اهو (يداص نط ازاالا ةبيع
 -ن 8 3 ٠ ' 1 4 7 ار -

 |. نات ميدل باعراذ ريال دوصقم يم حا روق ب قيلت هاب
 ظ هيناوسسالارنعو هىاضاو ةردك ل نم مالا نم يوُكَسلا نع ع ابتو انا رتساو بلكلاب جامحلا تن الودلا

 انكي نال ل ظ جومللونن نار و | الا رع باوصصلاي لا يع الانروركملاريبختنع 9
 واو ةاورلا نسا موراي اكل نم نرسم تي دعم اكوا وب يور : 0 7 ِ انو ماا كدا ني عودا
 راجال امو روم َنرفاسملاوأ متلماعموأ نامشا رعاصمو ةريوأ ثلا درع بيعلا نعر ارضالاإو

 وتلا يو عفبال دره يب قسافلادكزمعو بجيب مب غعبالوعو ميرتشملم بييعب
 نيبعتلا مدعزمعو بانقلالعةقفشلا دعو ع:عالاو شعالاع بلا نس ميرعتشبأ ىو يلب
 اهرحا مضاومز ل! بزألا نوكيرلو نمار فاليخاوعو برذ دعب هوس 00 0 9 ' ل ا نالت ضاوعو ب زكر دب ةوصالا بذ نزيل دابر لا
 كتذوكوانيدات يس رق نع دونجو غاطمإو انيؤكت تام انعمورعلا لوقي اداب براك ف يثعوانبلا ضرما
 الإنلذ١ ايف رجالا رنراهحلا عر ميوام موهير تاز حالص 000 520 مل ياو به تالا وان : مانا ون ىارفر فام عونرلا اذ حالصا قاهن انو ناهرالا يارع تارا ءانلا
 م لأ نال ةدالا
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 ١ دلل اك
 00 يد م انا دوب ووضولبز يسم مهناوذا ميلا اللا باتا ةكيلط م

 امره حن

 رشا او 0 (يزلاو مدونلا)] اير ب ابكلا بونزلا اموري اغمملا بوتزل افكت هوضولا نال) عنا

 00 دع (نرال ةالصلار.ر 3 ة م هك رمي ءونمولا بردو اهيلا عومرل اموسياعرارصالاو 5
6 : 

 ةداعال ؛ونمول اذ خالصلل ةرطبم و وضولل ةضئانوةالصلا و ةهعهعلا اماو ةرورم 2
 اولا 0

 موطصول ا لمنع نم مك, لس هذلا فص مل وعل هلعدببو تير لع دعبو ونمو بزيو ير السلا 2<

 9 ا ساو ووصولا بريييف ميمو اهررحا مامالا ب ْرَحا اضوتينلو ءاعنمو ل تفيلذ ايم ّ ظ

 ا

 0 ليك نال لقب برذلا هبحو غيديو اإل تقول ,ونضالا بنتو: كيرلا ب العد اللا لا 5
 عرصربو هونعولا "+ اذكدبانلاع سالو فيما نارح لاب انجل ل ضع ءونمولا برنو اهئ ان 0

 0 ٠١ يدك زاب“ ادونمولا برنو هب ةسلادورول زبازجلا لشعب ايورنم (ونمولا نام (أو لضاؤالا نضعد 7
 8 د

 ع شرافلا يعلو ةدواعس دان م ارادت نط دارا دادازيع نإ 2و
 . ربا ١ نجلا دعت ةونحل .الوفقؤ ىرما,را ١لاؤ مولاينعو عيعارجلا نسب هونمولا اما املا العلا لاك 2

 مروي م لسنا . راو _اورال رجا ظفاملاو يضل دبلا يرائلاو لسن (ك روبل راو يفكرون وو
 00 ءاطوفو حزوؤسك نجوهو م اني نادارا ازا مى ا رمزا اند 1

 معا اذا يربكلا ف سلاف قولا / اكاو نابص ناو علرالاو مس وروالو ةالمملل

 دوفلا ]ورنا ن اد هروب نمو تابعو الو وضو اضرخب ء(ضوتسل ف موعد تارارا م دزهأ



 ظ نفل عويد هدرا دول هئذطي ووصول زال عوقد رمعيا بضشل ونعولا نرجو
 و فوتيل ملعا يطع اذاو ءاامررلا نطتاناو رالا نص قلح عن لسان أذ ةاطشلا نم

 لضؤمو ان بقايزب شفا سنقل ديسا نان يضوتم و( علوو اىمرف ا برالا دو ادولو ري مامالا
 هسل نيس نو رم بنار جرازتل «ونولا ترسوريدقلا
 عوم صار لعب إلا نم سلا فر اىتلاص ىو 57 ملاند ثنزع 2 وصولا بردو
 1 ةياورلاو كبرحلاو ا تاو ر دنع وصولا بزر و بإعاورشلو فالّضاو لشد زو هوم

 0 نارا ة الاجار يشم ايضوام ذل ايلف وتر كو ال هونصولا بذا اماو قالا ود (سالاركذ درخو ,
 ظ 3  ةدارد مولد رزع ةونمولا بو ةلادد م ةياوران اوس ثول 5179بيفلا] ىمينم

 ١ كن | 00ريال بز وضولا ديت يلا يؤمر : 53 < روصالاو هلال تيرسلا مولعلا ميمجود يمد صولاو لوصإلاورعصخلاو «تضناك ىيبرشا
5 

 1 71 انا احد دالار رونو نر يل ساونسلل اجلا دار امنع ءوصولا برث و 7 00
 ع ران ةدازاردح هونمولا بدو هيلا تع لا ذنال عاش ةباطض ةييطنملا تن : لولو يح ةنالع تل
 1 > ييلعم وظن هبي زمر ليه وق بوحاججهيبو سو هيلع هدلا يلع بلا 6 ذو وي ىلع الصوم ررلا ب اصوم اب خان تيراماو هبل ار

 اذاوري نم 0 ب يضل ةرايرل ل يوكو ند دلا هر يهم لؤعد دس أمؤن سك ميعصدلا يلص افشل"
 ايوزيم ١ ردات راي اهب عيؤقاول اب كيال عت هلا ةاهابمودالايطاقا دوبل دا "؟ قيوزفملاز ملا نطل ككذو فب ىوقو ةدالانع نموا بنو دماغ وصولا نأك
 12 اي بهما عرمااماولعفو مزاربااوميتلاو مل اوما اويرعو عدالا» مزاطوا ١ ا
 2 ةورملا)و افسلاوفأ نيب وسلا ةولطولا بود و رهركو نك مؤهدللا انلعع كيال ميورنا يل 0 رعالا أمال نه
 وون هونمولا برنو ةورملاو وصلا يا ني الا قرش اال وردا( جدابعلا ولاشك 7 ثا ملا
 نم|جورث كلذو ذعدلاوطر لبجح سيجا مامالا لوفوس نم ةوشولاد لوقلال دوزع#ل ال١ لا

 00 2 36 نأ يجو هزدع ؛ونضولا نالر وا انإلا الغ با يكتتا ىالثل ا نم نراوبلا ةامصو 1 الآ ولا لات

 م اضن لافزبا مرض نم ءاًضوتنا لاقت رارض ومتالو ننس ناو اصر ا 1 لامك نم ءاضوننا مك بكرا لسا بل ا لاس لاو نا منكي يصر حرمت انيارن اج (رخ 9 . 0 سوو وفوز نان زيو او تنؤموعو خا داي وزب



 ص

 م 7 ريغ ةايرتشمو ا ةيارم سمانا (ةجنرالاريطولو 200

 بريف دؤكو طبل محزن ىماذا اذا اقانتا شق ضقنا) ن اههشلل يو مويا ىم تا ميرع

 انور رونو نال اماو تزاعا يطفو رونمولا قت شاش ابالا لومل كالا كومصولا |

 هنينرل هاهتسا مقا نجا نقال يوري تنبض طوال
 امن زول اكيكذ يأ نعمت, ويا ءزهل تعج انك د اضل ابونا نم هني اابلطيا

 8م ل | رتم اثلا؟ رث اهلل نهامركذ هاو ةنسلا وع مملك)خ 4ا هلحت ف ةنسلا. ةفممث

 مرو . يالابعيرسلات ةعاطبالعو او زراعي رك عتمو اقت#هللاىش وثد تليقح ظ

 رم اق ئسبانلا قا دامت انفك انا سرع هلل افون نيل تلح 61 راسا ضو ينل ريبلا ىف يضر

 وذو لوصغموالص اذ عب ل نوع ارلا ملا و نيهركالا مولا ردا كنرل رات 0

 * دارنا ف هديتو الطمي |سملا نم دليلا ةذزاط وفعلا بياومصربطوأ ردت لسن.
 ع قلعت أم نسا ترين بالو بانك رقمين داو مت يمرس نشارك ١ ع

 | عطمنملا نسكن مآسجالا يل قط اؤ1 د ةونمولا نعل ماطاش نال هلا هن ْ

 ا هاا بدال ناو اضل اذأو يذبل لاطبا يداي يف ى تا
 دحام ا فوتطولا ليد لااا ماجي نال وذاع زدالاو ةقيقعوم هيب بولطما اذا نع 2 ا

 'سوخو ةالعلا اش عانشا يصو ةضن ان مج ضقاونلاو نئاقتالل هلضاو ريماملاو رتل
 لليسار لولا يس يم راسل ضي
 ةريؤلااىرمعو دارمالاؤ لاق جار ازفل ةداعارط اليبسربرلاو عيفلاو كنا

 2: كال 0 و هج اوهو اير اهلا نم مكنمدعا ؛ اموال اهتزرؤو مولا

 نيلبببلا مج رام اق ثزحلأ نع لبس نيح مك لع مدلاولص ملوقلو مراكو دازولما ريف بلا

 رول ىزطاو ىو ه َمامصحلاو ّيرورلاو طياؤلاو لوما (/ هرمعو ذاروللا اىتسف 00

 داما ممم : كان ال ءاوسو يهنارىمهلإو ءامورتل نإو مدالولاو 0 00

١ 

 ا



4 

 0 يبات فكلا تبث ب نانا نرجوا عال املا لات اماونالعو يملا 0 ْ 9

0012 5 0 3 
 ظ يف لاعلانات اسحلاو ةدولا كو ريالا انو
 مدار سام لا نال ناو جرال ءالخا 0 يعالالوتلا 0
 1 7 مول وامين ف سلوق الو ارو رب قار وكعب لا جر 3
 أ ٠٠ ماكر اند اصعاررعاكييا ره اىلاع بالا لم مج الذم اطيل اياانزيع علل

 | 1 مهملات ] زوقلا ق لافاط ايّسحا 5 انهن عر نمقنمناةعمماهتمألاو ها
 ١ 1 كلود وكن اولّضا نم ندلخ اليد اغواهلون ةكؤس م اطلَتخا نما دازاوو اولا ىلوالا هم ةاضفل ارم ١ تالا

 ا كتي يعدل سنو ميداوعاهمام نيو جابت الاد" 00
 أح يماناذلاوبرلا ف ؛ طولا عال )بخ ملام ىئاثلا ”طوب ان ولثاعلط نك لك الانا
 ا .ءاطاطب اض قدم اناث ميال ايلول نكع الا ام

 [ي”تاقفةولقلا الو حزما ىسإ/ي زل روررطب نفتط وول او
 ا 1 ”ةداإو هوضولا يا هضمقج و ييدشل الع و لا وقيام ووو فرغ تروبوا /
 ' ف نيلبلجلا ب صاسل لوف ىف (سضن عن 3 30 رمالا نأ( ١ذاوالصا مد ملؤزريغ : 7 ن1

 0 اقناع قاعتل يدلاومد امزتنوينملاوعازط ا دتومااهوعروح فب الا ١ يي
 ل 9107 نمو وزملقحتو زنوطرلل ونمو نلح نلاو اس نون دري مدلاو مرلاب ب 1

 2 ادهوع ارب و

 5 روشونوملابضو زيالص تكل دتولا يووسو لمللا ماسالف : قت هللا همر ةورزحوتا ناطر اؤنالا ٠ مقيتحوبا عيووسملا اما ١ ْ قال از وبس عاوصو يارواورمص ةسم دادفبج ينو بل امنا ةنس هلو ع و ب 0
 ةوينعوب العلا ماظ ىانل لوم لامت هنا هجرت م أشلا امال ناو ةزس عربوبر١ اذهل ( كيصصورولزلا تايآُ ١١ ١ ١ ارقلا ؛ يفتر انا م

 ايات رديمتع تقلع ام ماع ةسس ايورضعو مس نمد ينير دوتلعما 0 رونار ٠ ىولنا/و عربي ولأ ىف و انت 1 مزرا دارج موس وعد وإلا طف تيلصام لومي منك هردا صر و هودلا ُى 7 مل نيت ِ 1

 مرو يلا ةلئسمؤ هريجاصو مامالا ريب قالا هنا رص هدردجم نزح ام اعجز ميا 0 90
 اا ويحول اد اتو رادع جاد اعدنع اخف اسضدوكلل امد ؛فيلخاو يرلؤلل ماما ١

 داع اةبقن يذالن الك قيكواءؤينم جبع لاذ الز ةمافسرل (رمبإولا سار
 ةرقيطل م حث لقملا ال اقم يسرد نالاقدقو ( مدرس ر اثنا ضدالا ل 7

 هيقدر يدع لمرة ايل ر نعل ا قمْيَع ىإ 0 ع ا انلا ناب 2
0 



 71  صاظموبت نعوم اقنلايا وبسيط م راسل هي د ناسيك ادنم
 «(ْنس لاسام هسبت , ءاقنهرلا همر دعيت لدصلا يدا ملو يوانفلاو هودو

 داهلالو لسيف هل ضتدول تيما نمو.راكا اماما ةرايوطلا ضخ ان رود ائا نيليبسلا
 ميلع لوو نيا رسلا يا يعرب نم هلْياَس ةرسا ءوضولا نقيل لْضلا

 ربيعة نك أن عويرشبملا 5 ةرطملا بصر وعدل اس مدر صوور | ماللاو ةالمملا

 ىزلا ىا م : 27 لو باطخلا جزع قيرعسم ركع ير

 6 0 يق ناهلعو نجلا رعو و نلا ركبوبا لاق كيج ةنيلإب اك دع ههاوص هدا لوز عارم

 صاقو ى) ارد منشاَو نوح نب ىترلا دعو مضاف رميزو ْمِلاَق ىلطو نما لعو ع ملا

 بعهرم و شاش 2 "لس فازك جلا م١ اما نبا ةرسعولاو نفأف رلز ثاردعو ج 201

 ًارسرهزمو يجر نضرب لالا هلو دع هل صر دووم غرب | س اربع (زس مترا

 2 كراكيالا تناث ىارنز انرببوهرمو عر سرعت لازك يعلا صر َتانعاتبا مدل ابدع

 2 لامه الميل نسنااايباسم ايلا امج يبا ب 0 ةكايؤعلا عب

 را ئيملادابك نمو رم ريزم يهز عو 5 ليرعشمألا وميني د ذمو نحصل نخر ! ا

 ” قالا اويلي داو ناللظ وبل ل يرمبلا عدم اف ثيعجاثلا وص نمو «دقبأ
 هولاو ةدابعو عدوو ررو ىف ثويت م 21011110 [سينب| نادل

 اكرو رو مايك لع مهلا امص يل ارو دله م ةالوم عوبح رماد ىراصنالا ْتباَت يا لز ى م

 ””راوفربيدايلا ب هللغاهيز اهبع مناصر اس م١ «يطعتف كريو حاج تاغ

 لسير مل لرسم ميل ديف كل 0ملذ حلب ىط رم (صوعلا ريالا لت نأ نوريف ذم دامت اهيدرت ْ ٠

 ياو يور ناطح الاف ىرعملا وباع يدب #س باو اهحوا ةبامو لع و
 نمو اروغل ماوه كفام اوس او نيصحاس ن 0 دج ارلاباعا بيغ جا ميا هروع

 انزل ةنامد طع نسجل ودا ونهس تضايقت قو رولا دوك أو قمل لهه١

- 



 ا 2 3

 ١ رينج يللا ف ناليلاو يما ويوم ديعباتلاواصهلا ةريتب نعو مزح هدلا ينصر

 ا ىةساياز واهتدربّيي نير يسار يعي نافل اذاو نيليبلاي' أمرسنإ,ينعروبلئل اب نااذا

 (((© ١ سذجبريوطتلا اح عطقس يزلا عضوملا قست مرملاوا لضلاب هريبوطت بلطي للا
 ظ ع نال الر مؤسو ج.املا ف نع رص ضققن تزال هربصتيلا مدلا ل زن ادانانرثولو لايكلا تارا

 00 0 6 ضاع نم 0 1 ا : "52 .بخيو هوطصولا ف وسم سدنب ردوكل الا كلذ سلو ىهن ا اًندح نوكي مزال وذ ص اج ل 3 0” يلامدلا ل زئ اذا عازبلا فو ةنوئسمءاسلاريعل قاسشسالا يف اهرلاو املا لامصي ايفل املا
 3 لاسانازكو ايزمزحا يناجلا عوهعلا طاح لاس مد قني الذ [لا ق هلسع

 151 5 زلوي ولا هركحطقس ناو ةنكماعردريررطنلا ةقدقحوزحلا بابا لا 2 لإ طاب
 1 ةدلسعلا, امنا ىلا ةرارطما عيت مك ملوقو اصقان نول ثيح فنالا نم بطعأم

 ظ ا و ربابلاو رد عملا و عزورل مهوزعت املا ذا هدو نزلا ظ : .  0م 0 ١
 532 قوما فو ضقنلا يف ياوصالا يق داوس لعل نام نيهلأو نذالاو يدّقلاو ةلمفتل ار

 )6 ناو نالّما يتلا رجلا اولا منوكسو نؤيلا سمو يروم ا ةيظنرو ءافلارتكو توملا 022

“3 

 | 2, اول مايو دارمالاو لاف عت
 : ايلول والمالي! ل ناو اقلطم كاس ؛يئوا اقلطسوا عاولت ,وق ةوففولا يا ساهرا سأل
 ا ناامد

 8 انعوملاوالم مامالاريعؤلا , اليل ناو ضن ايام نإ ناو ديما لات يفنا دو ةلرج ديارسلاو !بابذلا ٠ ١ 0 كوي ا نا ١ هم - ولج ضقشال

 ر هنمعي نع ولد (سيببلا
 5 0 6 7, ا( لسس ىسم وادم ون َ

 ا نإ ٠ :داصإل نقول ووضصولابرماب اول عملا اهون لس جس يبي نر ص نوي ا لامعا
 نا رمل ملح ه وحلب لخ 2 ز اب ناو ضقنال انهم 2: 0 لك نإ نإ يامل ريعاما رصاص | اذارهطتلا حرت لي لح لا نيو نمئرنال يم نيام اماد تصل ل ةلعفنلا نم كاش لل. كرب يام (رواصوام 1 لس ةياورب يا فينو ىرلبادلا يفلاسيديسكملا يراه ل 0 ن6 ىو اون ب نضيقفلا مدع
 ْ ضقش مالا باصملا زو اج ناب تاليبسلا دعو اذا ضمان ب دلرص و دو 0 ١ ا وضومو ورول
 اما باس ميقو'مداوه طفيل باسمعلا وص نم ليمد مارا بقوا ىو الما ند اشم وى يا دحام - ه6 7 ِ 0 5 ءرآ 5 أنّ 2 تا ع



 1 ككعتيالا بحزم وحد ذاوضالا ياهلا نالساو حما كفن ةزمم روج ارب ندمت
 || مدام ناوويقوسمسا ين ماتا ايرشملا عادلا اا

 ا يبكي امال لاؤلالع يذلا يقل نعي ذنسواضوتنً ا مدع هدنإوسونبلا ل

 0 عريزيلا طيز وع عيل و ةكروشم ا الاه اورو بابل يسوم اوصو يزمّرملا
 واو اللقا بدرا عقل هوي ادا را شات تاون عدا 0
 عادات تويم انوم اهنا ناكل ؛التاةوسر نمو؟ىحقلا نمو لي اسسلا مدلا نمو 0

 صم ولا ريركلا ه رباملاو فلاو ءوسْطلا(َنِناةوْسدلاو لامع ؛لكاو 'ىقلاو 00 ْ
 ُ تاهلاق ام #
 1 د م طمحاقلاو المي :دوكب هوصو وعلا م معسرلان يعم وهب نكْنغ 4 |!

 0 نوط من و ليغ اريثكنمامالاض قف الزدا عرفو زول اوقلادن و ها 9 50 ١
 ١ وزمن و يصلاؤالم ةلزكء ألا نالق اوت لجدلاويْمَمةلسلا ف لعزل يوت

 1 لياسلامرلاو ثيروحلا مص ملوقر امو نيظيبلا نم معو ل اا |
 حجاربلو قف اتوا ريع راىلا ناوهعالبل د ىوكبو ربع زم نول نانيدإلا ناو 0

 ا 0 « .٠ قلكتبالا الع قيطيالا ولا ؛المدص اونو لعن (ىلنعا الم ناملالوى تا

 01 الوساوس ل وسام والو
 / 0 كيلا وشاب دقتعكو اهنا دادم اين ارك سما نع رايق لا نرواىينالبقو 0

 ٍ ١ مالاز 2 تجاو تشااماذا لما هسنفن تتعررسم ناسفلاوهو هب ااذا 5

 ! 1 نا ردتعاوا ناليكبا ديا ن١ قساويوبا بوقعي انا لازالوا يالا وصوروع
 ١ 2 رياورلاوم اظؤ عرفلا مكعركرب مو تاما مج قاد ديلا نال دلل ادام قيونونا

 0 يو ضقن ل نارا نيزلزن نال نا ميانلا مضوامو ضقنب ما فلّضاوا ضقئاوال ماو
 1 ا "ىامفلا انا ازكو ىسي ماو تدلا مث نع خلا لقا هطمتيانا نتاع ]

 11 رق والا نال نا ليقول دالي بكليته لقال وبلا



 لإ ادلع تارا, قط رع لاريعلاو ئسب ونزأنينمواكا ناموا ظ
 2و سبا ل عزمعوا هزخل رب نم 2: خط هولا يأ ارطشلو 18 بانو و ظ ظ

 0 دصأو نوب راما نيرلاب قالو ملم اراصلاب ىاسبلاوعو ازيا يلع بلشر هف 7 ا ظ
 يواسملااركو هسفن ة وهي لباس بلاغلا نال اطابشحاو ازاصكسما هاواساذاوا دولا يا

 رالااويعالاوبجرتلو يلوا رتالادال اذ هسيويالزمالاو نمقنلا بجوب نين الار نال ((
 ٠ هرب لالتنلالعمقتسم عيطو ممتعا مالا وابل اهرب سو وإسم جلا 01 ليلقو بون تسال ان نول اي اسما لان ماندو دام ين مواقع 1
 | يبا عارتإلاب لف ناو مش ارايسسب ضق ان ارلا نمل ان اذ لااا ا

 أم :/انملارماعزخا )| قيقر نإلا ذا ضقني قومبأ نمرعاصلا ازكو انباغعاعلعإ
 ٠ ىهائاو موب ىبل مال غلا علم يرعي قلع نا ناب يقرر عع نإ اذاو فوم ا يف محرق نم بال

 ا ف برت هيفسط فوه هاون مؤ طونمولاوا ةرضقنو هانموقإف تضزتحا ءادوم

 أنو اصلك «يينقي لولا نح ةنطابلاو ةرعاطلا ارم عنَمدْكاَيضا الب ناضالا
 0 ايما ري زكا رظمالاصو توتا ءادادح يا ةةابسدبلا ع يررد اهي هن يوزييطي ار تدلا لاهتسلا نع هنالالاو نرهاظلا ساوملا عصف بميت ريقلا وزان

 00 انقلاب ترسو ةرررتنو ا عاوبطضاي كلا مدعم ال ناب نضرألا نمبدلا 2
 اكو روملإ يع ءاوال اب زعالص اصب ه1 تاباّضيرم ناولو ممول“ ” 50 رم وقاب عباالا 1 00 : ادعى ا تاتو روسلا ف يون نام
 ' 000 مرو ريح مدنا يلصرلوتب وبلا ة |.شدالل عونلا!!ف رولا ةقيقجلاو نضق ال او القزم رب ندم يعدل ةوقلا لاو نل وضمولارب ضن صولا باقل اعم نام ذ١ ظ

 2 ازا راسا همعو سر تروب هّسس هسلالساناهنلا 3 لاق همسلا او ناثيفلا ْ
 5 لا نيعلا تفزعو اهمال صوواهلا تدر ١ذاف تسارّقف عزمرلا هع تضوعو.ءاهلا تقدم .٠

 0 الد وربو عسل جب هسارقم ؛اهلا ىعاضوعاهب نجلا خوموللا تدزك |واًيلارع

 هنسنا يود ْ



 مم  ناّساوَمِ انكلاب ةراوّسالا قدطيلعق رلا ل غملب هيّست يدلل امو ملوقؤو ىونا هكسلا
 اممماقنا نم مزيد دال مز الملا ةالاع ل سم احم ةطضقبلا ف نينا لاعتشساو لينك ةاكولا
 يعملان م اسم غيل هيشتلا نم ئيسيلا عب مولا رجو اوكا ىو متقياوا ةلغقملا
 يناربدلا طمابرك نانيعلاوا ةلفقيلاو ارتب كلا با. نموا (صانعم د عابقباو ١ ةظفبلا
 تماناذاو سب ارىنهلا مال انرالءاهيلاعن 0 ملا ب اماو نيطخ | وع هريس هيساحو يبارم

 : اريل ةتلا نامل نا هيت مادا اواو قلنا نانا
 ميال اشو وزميل منا دعوا سدح ناد قمل اع اثدم وظف
 رقو لعق اقنالا عيونا احر ءدعامسقم مالا راتعاو عاملا هوحمد ذه
 ديما ويم او عت وراق ةشاحْؤ يِلْسلا ّيرلعلا ل ذام تالثل ارفع
 هسقزرلا نا مي ملاوعاميلك ابد ضقنلا هده تبجاذ مونلاب يووُصو ضمن له ير

 ناتغاامو جارملاو ءىععام مييصلاو تلغي دنا لع كياعت هدلاو مفنلاب حير تاليا ب م نارطاطلا نموولعو ضر مْرَل شق ا هسنغن مودل ناىلا بهذ نمو جئيام نقال ناو نضقانب ىسيل

 عوس يزلا ىيؤتلا ساوفلاو ثردلا يا اعتس مونلاوصورعاظلا بسلا ميت افيفيذلا
 ضقندل ىداوزلا بانل ىف لوي يك يل ةياموج اسملا ولولا ايو ينعبم املا ب
 00 يس اهو مم بت د

6 ِ 

 مهتح الل

 لاو ضني ينااشوملو نشوف

 / عاجبطض لا وا اش نيبرط عع ساونلاو د١ ب

 عفشكو لأ لينال او ندع ابار وعسير( نا م١ أمونب لصاؤلا) ايزو تربك يلوعو قيفض»
 ماسوصم نم هال ساودلا] يصوبلاو مؤ اًصقانىبل اىوبطضم مزدلا هسسبت

 ءاقترا وصولا ١ هضقنت و يلة مانيالو نامانت ويعد مويس مروا

 عورياونا



 ضل لغة ناو هات يق كك «رالا لعمان دعاتةدعتم
 اَيابرقتسا ناو ضن الد طقسا هربا نازيتو ةروقملا لاوزل بعرما نمرهاظلا 0

 ْ يبي يلق مامالا نع َسانْرءاورليفلا ازعو [ىجطبطم مودل وصول نمقسل ا هرشنا 72 ١

 000 .اسلاو بزعم و ةساوريف عوملا و مو دارلا نع راما و يوقلا مدعو يقلى و صاطنلا اوهو 0
 رتسنو ىوقلا هنم ليز نانشالل ل سج ضرموه هفبرثو ءاغا وصولا ىاهرزمقنو اا
 ' اهلاففاعت نيكولا كرما ىوقل اليطقنو درابلا غلبلا نم غامرلا وطب الما بسس للا 0
 ناس اللاعب ضرموه هزيل نونجووضولا ىا هضقننو اب نوفل ةفلاوايويم ىز ا |

 هلبثمو لضرب ركرس ءوصولا ياه ضمن و يوتلا معدن ندف ةنلقملا لي وي اني 2.1 موا لضاد نم ظ
 ١ تاهل لفمر ههسب واسال يزتف ةفضوطو مولان قام دش مل |لادولو لي ع 2و

 ةوولا لاوزلاصق انها انا بسانمريذ الب متي اب مالللا علو ار اسو اني ل

 م" عافشا دعو هيبسرلصاخ ارورملا ةولطباويرورائ رفونمو |ةفكلا ةدع كك سدا الخلاب
 سلكلاف لئلابو ا بلدلاو ىرسلاي هىاوطسو سارلا ين لقعلاو دارمالا يف لاق لقتعلاب بلقلا
 سيسلال اعز اصلخزلا بش اذا جلا فنانا روع الاربرتل روش كىددهي

 اركس وا( ب رمش لة علا وبن بلقلا عيف عيت وز اراطير مسملا يقفل قعلا رش نيب و هلسنلاف اما را
 . اللا اتارعولاب لم هيف هق ؛ونمولاب ا هضقنل لقعلا نيبو هنيبزجاعد تن اكوام اانا» !

 ابرضعيب :صوصخ انام لاومالا عيمج اه ىوتساالالاو ةقروعابرعت بل يصيواطصطلا . 2 ههقتهقلا

 ءونعولا بجو اذياو مالا ربل توصوع )ب ىسخب عزاب تسييل انرال سايقلل قئاوئاوصد
 سماوي نالثا ةرياؤربرظنو ثرعإب ل شو يينونرل ا مم معا هرلعو ةلوقعو از اهسم

 لاِقرٌوِج توقع ءونولا بجوانمو ثارعالارباسك ع نم ان رحاب حن هرج نشم ا
 اهب يلذا بابل رصفرصاا يلاراضالاوعاتل ىلا ةذفاومهيجت فس ورا
 ٠ هيذ |ليلعو ١ : وا ىوناكارحالا نم انيك مزلنالو نالرملاو هونصولا ةداعابرمالاالا

 يع عب " : ظ ا
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 14 ابن نوليامرعو مزيلاو ازال ةركزم ةالسلا لام ناليهليزلا مزجابرو نيتناور ىرما
 يذلا اوص هوحساام ء[يفلاو صوكو ةالسلا مل اربجداراو لقولو زن أرمجلاىيوعسم

 1 م توصلاوم مسلاو/وررلإضعبب هؤطنل ةرصاخة المعلا للون افرنابج نود لوفلا يمزسخ
 1 هيبسبو ل مب تروظيلا ترب نيِلصو ولو الضبع نوصالام مسنبلا ياوعو اشيل طييالا "2

 1 , 2 غرلبلاهودوعيزلا يبصلا ةهقيقاماوزلابلا عفوه نال اعد تانسالا ٠١
 ١ 6 اتلاف ىبملا ةيوت (ناوررلاو ب صمو للرتف ٌمالص ماو ء ةوصو لاعتتنال انزاذ كا رعونو

 1 الا ويو ةالوملاردو دوا «لطبتل ليوا قيللعلا مدول جزل العصا نم ىسيل دال ةوصو تال
 0 ايلول طجالد لعل المموكئمبي نارل ل اّنلاىلدف العن انر ا مصاق ىلإ نعود و داوش ب ٌرلس ادعو رم

 0١ جدلا رزتعب ف... ولون 01143 وفل نلل يلا .مرازيلاب نصوي م يور اسوي هنارمر اقتصاب نا تمي 0 يعمل دبلع ير : هلغنال رعالا يلع ءازالاب طقن نوار ىطوتنا ارو اىهاثرع تيل ةهقهقلانابنعو
 7 يودراسناخالاث ب دوج عكر تاذ جب ناق ةوضولا د لررح ا هقسس نمواوربملا قهقهم اذا ا
 | عايع طر“ ءاىزلاب تدجوولو اد( ةوالتلا رص ةزاذجلا الص نعزاريصالل د يق ةذادالا
 , #0 .القخي ومما هالواا[ صم هقهتتملا هاطوا ادم يم هقهقتملا ن4 ءاونض

 نسال يا وويل وح انزل الا انولا يامر وادعو خيسلا ف ١ ٠
 20 افلضاءاببةالملا نالط ل يع اوققتاو لضلا لطب ال /!فع اهب او عاوقفتاو دارمالا ف لاك.”

 انيوكرل ةدوهتح ل ضقفلا ملا شما ع انزع ار يعو نفل زم ىرلا ءونصولا اعف
 اذازمقنلا عيوب اة سيعرف ةراوطلا رب نين وهلا مزليالف (يقيقححت حسي
 انرروتصاو الم انبإسضلا وفضوفا صن( | ولو ضصقنلاب الد نم لوول مينو للا ضو نأ
 فم ارق ملا روم ةوالدلاة رس نعو جزانحلا جالص نعدلمإللا ةالصلاب
 .ويلخ عقدت لدم لك يظزم لاق كد دع الص نا ١ نم وال سرم ىوزاموهو ابعت

 نفع اوس تناوراماو السيرم مهن اوذرتع ا تير ذإ زها للك الرملاو ؛ؤصولا

/ 
١ 

5 / . 0-0 
 7-0 مسه بي , 5 97 ب سيم بح سا جي 2 6 3 ةمس :

 تيوس تيفبسهيننن فمن 4:ليتلا يشر بيبي 12700000 1 17/025 بي بعرس يلع روج 7 ل سس و ب و وس



 ىضاو ةيركيواو يوشالا يسوم يباو عاحلادبعم ولا ئاويعمورع ىب (ل مباوعلا نم ةرع
 (قرزعلا سربالف انررع يومنا لسوملاو موعدا ملا يص/نهصح نب هر عورباعو
 ول ز مة زو مهما جوالتلا َرجحسو ةزانجلا ةالص يا يلب ناو عرعو تاهل
 | 029 2 3 ١ مالطا اهرو وزرلا اهلعاذ نيقتولو تقانلا الزلم أملا ةالسلا هلا قه ةهقلا

 | رهقمعلابااصدوجول ملثاألا هيلع ىبي ملمالالاوريخالا ىولجن ايد :
 ةهقبتلا صول ىنبي ناؤفشدع سل اضوداررونوا وربعلاريمسؤأ :هزرملا يرجو تقمداذا
 'هونيالءالسللماو ءلتواهطوز مال قيرمعة الصلاو درمالان (0جدلرملا زو 7

 [رسابلا ياوعو ةشحاذ ةرش اسؤوصول لا هضقين و دارعالا و( معلا زعنالي
 . قواصر دل راع نمي لب اعآلب بصشمركؤيربد ىصوا 2: قى ةشيعافلا
 .| ضقت ودوضو ضقتنب (ىو ةراوما عنمبال قيقر ]باح توكي نابوالصا باع وكيال ناب
 هو سايقلاوهو يذم ح.وزجبالا/وضولا ضنا جلاّقو ةميقلا ااه ءونصو
 قرن ام بلاؤلاو ابلاغ ىرم عب ورجل ال شعاغلا شاب انا تاسحتضالا

 0 الرا اىزامالو ارماع ميال نال و لها ظاب اعراض نوكيال نال هذ نع سب م 0 5 ظ ةاادا انا تفعل ٠ 0 م نيس اان ضصقنلال نو عل مدروبرظ:وضولامقنت ال تلا شعلاوا اصلع اهعاريزتت دولاب ع صصوونمولا رسولا سقيا نعال ايس رع صن مكتوب عجايديق ةدصق ان عنياركا فذ نم ا ند د , -ل ع هَ نب مساك ءألت امو: 07-0 ابو مالفلاو طلو ني جرلا مرش ابم اكو طووعل اهرومو ىيبقارلوذر هالات ع

 تلا 4يقلاو يقين غاولف ري ملاوهو قوي ىلا يعاعبامو ا نام ا دساج ءاصأ ام وجي
اق ىبل دا زوالا ماورر يعرج كو هرسعيالليعلا امي

 لآ ىلع وتقلاو ىدارمال

 هدافاتاعياملا باصااذااربق كلاش الوقعبو تارماجلا باص اذا ايف ايل ال وق

 هلدام بترتيب هلام يع هبشزن نمجئالآسمقاز روكي لو ييعلأ يعريسلا .. دمار
 وضل وقتنا عشا يا اهنبو يواطكط سني ولالع ضان تان اذارالر يع 2ع"
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 ١١ 2 ععقعواباهسف مو ياللا ياَرن زاورطل (دناليسرمَع نم 553
 اهيرزل ةوبرلا هين ,رما ىلا ةبس ئرملا قرا ةّسيمأ نمزصغنملانال ف

 “ لوصف هببسوأ فأي ةدادلا( جربت نع بلا ولسا (ريرظت 6 رثب ضو
 1 يواّتفلا يا ةيسوافلا فلل ابشر للاي ىزلا د ينادات هلئسفغ رك

2 
 نم اهلا ضنك نا نفوس ميابانب اىصأ نب ةراولا ترحورص د اور رازنلا

 ىحئؤشمز وعد نم وس ارك ضنا امدزصا نال رتل اياب ارش مريسراؤلا فللا

 تيكا مزعو قنا نمو ان و 12 2م مرود# و مرسلا ىا ابو

 تاوزاما نم مق توقوام ىحناههلل ا هيعمئعلا ماوطولا ٌملَولَو اهتسائعمفتل
 «ارضرل شنوا ةرطشإا هزسو ةضقا نواف سالم جر راقى الج اعلا زا 7

 1 يلاَقاضوتيلف هركو ىتم نموهتو عاج و ةرس ثيددعو ؛الار يغب [رجَسسمن (

 3 هركذيبلاوصو ىلط ثيب .برح جنب ىكل ئسملا مجرد نعل زنيال نيّييرولا نمالل نا حلاو َيْولا

 ةداهبس عئتدإرما ةداربش تدعجادل اا ا يا

 هوصولا يس ما دقت و ديلا ]نكد عةرس تدع 70 احربما ا لاتورصاو لعمر

 (اسهزمووتو اهمث_ةرّرلا ةداولا نمر ولك وتم ا ةدابعلا ناو ءايلعلا ئالع ئم ع ول

 رطب لايحب 5-5552 رحمن اهلا وفر تنال نط لكفايللير

 منكم البل ا زي يززتبرسلا عم اذ ىيعباتلا سور ىارو رص ْنْم :ءاوبضزموو سداد نب دنؤو

 كيلا نيبومرالزاطلا منيتي وا يعط انف نالدض با لاما | بينغ با
 ليسو اهيحرددا يصر ةررطابا» ىيوكتحتا صوتو ىلإ بارونومس عرولاو جدارعلاو رهضزلاو هذلاو

 منة قالو نم اًتنعظ نربتنل ةدالإت داو تينا ضر ووبا الانا مكررا نم هوذا نمل ومكفو ىرهزل



 هع

 رق #2
 ليقو كول ليقو نوت اطمقو ىزحا بنس ةندوكل اب يق قدو العر ناجع بفالَضوف ناو زمعدلا نصر
 ناللغنبا لاقاضيا ىرولا ناهس شذمو اصضمينلا مويه نيدو ىصلبتو وبزا

 وو تقنو «رزهرو معرو و هنيد دع انلاوجو مولولا نم معو ثمل ام امان : ظ

 مع ىرودلا نار مس نم ماركا لاله ايمعاالعر تيارام ةنييع نب ن ايس لاق ءررطأ ةعالادع

 رلوب» هانم درع يرد لا ةربنلا هر ارو ارو منك اسواو اهدشتو هئلثلا هاثل وسو

 مبامو نبْقسو ىرعا نم قرعبلاد يف نو عري نيدو عبس قو تساوى نمد 0 وجر وو مس

 0/0 واج لك سلع هلنإاص هللا ل وسر ناز ميعضرا مهلا ل هزلا يصر هحابوما «17) عج

 ةيرمئالاوهزه ل ىف ةالصلا ف ركن سمار وقام هنا لوما اب اق يود هه

 ْ 9 الكولا ازيرا نم لس لول مطجن لاق ةو رولي زا حن كتم هغنمملاوا 1 7

 ّظ ازهو داوتملارعر ىزدرتلا يمعوبا مامالا لاذ ايه ةوطق سولف تن احلا ةضك |لصأ نم هد قو د 4
 ايد معلا ةزتاسدبالا ان هلتام يزمزملا همالو عع او بابل اذه يس عا ثدرحإإ 3 3: 3 1 2
 ا 00 ابا واحمل هلا طم يا اىزسو ودتومو 7 0 ُ 9
 1 لسور الايد درالا 20 ردا قنا مسي اهتعوضم لانش تان. 0

 1 كويس هدا فصول هنا اع هايد ةشياع ىييماولمأ ما مرعّمعام تاو ىزمّرملاو -. 3

 ٍ + ىتفنلا مدعو عانلرو اضوتيالو يديدو موي ِسَقتلار داع تاره املا ماوزا ضيفللبقي لال
 1 ' نمو سنا لق نم نهو مقلط ناو لادترلوفك عاجلا يدار ةيركلا ,نالا قم مللاو 2

 ميدارب ةأرمل اراد املا تيكسلا بالاَتَمفللالهاءلات يزل اوهو نارولا نارجرتن ب هيض
 ا 00 ولا يونا التم جاما تسل بولا لوف عاجلا

 ظ ونزلاضالعا نم نام اذاو نيدلا نوكسكم يل ةروملا العا نم زد الو دامالانا اسيوي نال
 وهو وف ةساهل لت مدل ب هنن اقلط بو ا ايما

 ريستف نلف العا قرن ةنوطرلا نال رهاط قاربلاو ةقرقع ااا عاط

 لام

 ا ا أ أذ ا 0 ز ز ز ز 0 ز زةز 2 0 ز زذ ا



 . ليعص ع زاومو اهم 2: يلو (روملا نم مزج د ضل ريمتف اطلقت هلؤسا يثو انا ١ داس فكل يق يمر 1
 ىف علبلاعيقداذا امي او وفع قلا ف وهو ليل امهم مد لصتي امو ةس اجل امذهكتت ل

 هّتناك تلك لصنلا اذااماو نطابلا يئن 1 اذا ايد سالف نال ىحدشل تبيع ةسائ 3ك

 ماهطلا ناياذلالا ضقنيال ماوطل|ب اطول نامل ولو ةس ىلا هلئتف تقر ترد 1 33

 بدلا ملا ةالصؤد اذ ايواسسواابولخمر مانا امال ءالمدزتناول ثيم ابلاغ جمس
 صلورلا رح عر عانإْم ع5 ةرئعلاو ا ا.زمد ىواطصل وزنا قدح عال عندي ابوتساولو بلاها 1

 ا 0 لوب ناعما نال دهن مدامجردواد ىلإ عزؤس امال ةدرعم لاو لضح ليات ١ بص
 4 ”انولبامتنوم عدم اص اسولعم او 2 اهتم وزو قفكى ع ونلاوزمافاسولعملا انما رتبمم يمس يسدد ل
 نم مكشازوو نم لاب ىلا ير عتلاو دلال وسمت فرع مزم يلاذلا ثال مهول ريل

 تعسو ضرالا 0 لو نودصدو نوموقن شن لالب نذؤيف تتقولا لح هاذا ضرالا
 6 موصو ةظرفو مراسو امنا يس اهنسم نونو نصرالا نم م مانا ةربعلا

 ميلوعفلا مسا ةقييعب (صطسلا طقسا 50 3 ماسالا متي ىس ءاسوعد مو 1 ٍضش ل ءاننوكت داسوو 5."

 صاطلا نمىورمل ا يلعال ؛ونمو ضختنيالذ املا قه عمو لعاشلا مساةفيعيد نسل اير
 ننس نالوا انصاره نيللي امرد كا مدارع/نانلا ةويزحملا بهذم نما ظ
 ممتن 2 9ر2 نم اد نضرال اب عرارتشسال يروم اور لمت ى ولا لياتلا هلم ا 0
 تل سهما دماح ها موب يتلا هي ارعو ويعمل نع نيون هاوزاقلا 5

 رجا سئ ايرصا ني او ناوع ىروتلان للخا راتؤ لاق ضمتنب دي ىرورتلا لانو نأ ا

 6 الو ناولاب مما ةساير ىلا تعهناىرو رهلاب ورم اينما هرّيؤلا ارو بع 2 ١

 هدقزف ىرصو يات ابص اههبيظنم كوبا زدكيو رو ثيدوولا ومحو ]عملا ير ابعل ا مسح
 ىم ال ادمل ا نعنؤ ولو مب الث نتدس عومشا نس ملدالو تناطو هرمعو ر ورهم اوت ا

 نباوع ريو سس نيس
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1 
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 ا

 ا

 ءو دال 030 0
 ه1 0 0
 3 ىلا 2 سس ١ ٠ 1 يي ياللا 0

 ََ ولا



 ن4 نا
 م ةدام

 هفضارامتنا د رثدالودومجسلا وع اق رم( ةرسلاةؤص نادددانئركرلا فزع والا.

 2 ْ ِ ه1

 ىرائل امامنا يدع ةس عمال (ن داب ل 4
 0 ما تنل اء لأ لل نس
 1 لا اصولولو مرن عمد ةاولا لوسين لا طع ورو دقن رعت
 اوعي هلا مامإلا نعىو رمزوصو كلر كوروزنلا ماما نعوفقنلا نم ىو رام

 0 لملاك دز نا علك ارمع عب مه الس سرع افوعولا كراَت ين اللص ا لاق

 يبرأ اميع]ةيرصالا يداشم لوسيا فينصم' بوعا ةساي ملا
 ىلبأ عمار ت4١ الَوَناو كلو ومر غهحوب ايم فن ايد اتم ءاجال لاو اموحرل لاق

 ظ ناولذ زلال اذوديمعألا ايامناصرلاف مت فضاملذ مقلب نارع

 | . كامو لعلانالضاءن الا ماطص مانعا نيم ابتل م هزيم وعلل ادع
 ر| لوصابنل موتو ىتنامو ئيثاللو ناك نس هتسدالا تن ام درج لور اترنو طوطلاوراتألا .

 اطلب ىلا هتبشوتفارقلاد هدد عبع ةركعلي دلت رزجل بذيل ما النو ةيرسعو ظ

 .ياابممو اضع ا/ئهنا2 (قنردلا رك, صمررعنمب روض ولا (صرعنو ىلع أءامكاو

 مدون اذا طالذو نعاس تالعو ءانوا انكار تالصو مار مئاولو لصم مود مّيعلا

 طكمتمإل لازولا ١ نارّمسالا ضفل اقبل بهذ إرم اطو ةئسلا مفصىا مهجوع

 عقلا رماقور حك اف عاروراوو١ابهتمؤعل رعت انا نيب قالو ءانجرريسالا يف امس
 ره سالائاو منوف نع هزطل 4 امو هيعيبص يرد ناد لاف هسا عروب مقص سيو
 ءانووم رح :ونمولا سكي ال كي نع هدلإ لص لوقا ١ دع اسوأ ىلإ 905 كلهنؤ ماونمو

 اذلو هلصافم تضرتسار طم |١ذان هرزج ونت ى د ارعاشنو |اىاقوا املا

 أ _ ناد ولا عزنا مهنتي يشل هكوضو هز نمعتسلال ةالصلاو ناسك مان

 1 ”/ ماوملاد تالوقلا  لأق 5 وشم ةرفشهننا نوطسملا عيوكرلاو دوهسلا ةئص دع نك مل

 ١ صحن ىفوملا: م (ىوتلاو ةكساملا جوهلا ,اونابلر طوقسلا رع سوعالا ؛ ئ املا
 هيلع 0 مروان يزسلا ام ءامعأ ناب عز الو تبمركو همم



 ”؟  حئلائفلياوهداسفلا | ىود لاستغالا مزن يا بجويام)س مف لاف كلاب |
 سكن اروهو بمر اب نمؤسكيرردصم فلاب لسنفلا نموا لإ لتنال | غنم مهناو وهو لملاب

 01 السن ايوه عابصملاي يل ئيشلا ب تلسغاممهلإن لاسفل وبا مصوتك نم «لسفياس
 عاملات للسن توضؤب ذنومم ثدعأإ ام هنمو انهي مب لسفي يذلا اهلل مهنأو دسم ا

 لا نال ةيلصو ناو مثلا و«ايقفلا هيدعولاطدم !يذلاوه رصلا اظغو عينعو ملا
 < نإلاذا بانج نم خال طصالا هل رهو يا 0 ويرلا هللا نيرا و وما

 0 يل ل وزيت ذل خرصولةبانبلاووسنلا بوي الملا نعال سان ناتو لل 7
 (وطو نوتناو بيزو ينجو نمادقو يلا ةاناط ههساقلا لاو ةود 0

 ا 5 زوين مم |١ لورلا بثحا لاقي بارجاو تانج اقوا عمج أورعاولا مف يوسي 7 ظ
 0 ِ هبل فلا هزيبرجع ملعأو لازنالابوا نيف (ةهلاب اول اب يعطل لإ ننليلطووا هاا" م رار ١

 رييزتتل باك قتلا ملحان ابلإعا هذ ! ةريصيوع ٌنوكيل م اليل نم(سروبايف ايام يا بلاطلا
 معاور نجلا لسع م اًءوصو لات غالا نمسا غل امون <.ول سيسضن اما دادهالا ى لاك ةؤل لسنشل

 يارعن سو (يولبوتا عزملاوا,(يقفلا هزمتسيرلاوهطلاو الملا نلستفي يزلا (كياواغغل- ٠

 هببو هببس ناس اتي (قنوازممصو ا مباع نضرورطلا اما ربلا]سعرسو امالإوتما» 1١

 عناط |ةوعو تونيسفوع هطؤسو لضلا ايا هاج ثدد عاب اني م اقنلاوأ ميكو اننا ١
 نابل. اينو لقا وزنه هام امزعهكخو اس دالابلال يووشملادالا لوربال رماطاو 52

 . هش نالوا نيو زونزعلا ؛اماَنو ورا وب بلا زد زكا انوعنهزكا اراك هينا

 ,ورضرلا هلاك هللا ضتسال ل آلا ءرضولا بادالشس ماراو نا خا نانبل عنيك ةليقةونصولا (هنمو ٠١"
 مسك ىم (ونلاو زوسحلاو خر ازيلا ىف ضرف حو هّيؤدع نادإ ارد دلعماليلاك امس | ١
 أببسو هَ سو تول عرببشت تيطعدقو نيلابؤرب قطب عازم :يفاعنالا 38

 .: 3 يش تلو ةوصو ابداعك لهو اليذسو "و ةدارأرز نا بمفتب و وطعتم
 هيغل يا ظ

 2 د
 ١ و٠01 دجاج يسم ص



 د 5
 يبان طذم 2

 ها دسسح سيسي هيد يي -_ عد

5 2” 

 نت دري يابن

35 4 

 ب

 ” ل

 دمع 7 ه2

 9 د ا او _ 0[

 نارا سو ذب انملا ع واللا رهف عام: الصلا مب اهنط يم لحالام
 هنوصو فكر و ىا هروع 0 انياوم لك الو انركذ 5 اموجم 0 6 ئاولملاو ما فت

 نيئارعو ثركا دوعور ن باو اعال أمّا (رردو مالمإلاو غونمل او كول ان بحه نابو
 ل

 ظ يلا ةوصامورش ل اكو بوصو طورس ملو كعياطخملا موتل تو ولا ىدصو س (نلاو
 ا “ مالو وليلاو وليلاو | وقلا هين أى ,دوصو طوس و اولادي ونمو ة اهركذ تيرقدزك '

 0 كلان ةوطةؤيفلا كوي هكدا دداموصولا نميإز لص مزماإلا . اصر

 ] | الا وعد هدب اهنتم كن وعلا درك تفعو رويل امإبرح

 1 1 ا نادي (ءاياهلوفب لوقب اهيترماد قت ىوؤالا مى اوهو مَ هلوعب ناويلاو 1
 ا "م للإي ادع) فلا ضني (نزانب اي بادالا» شربلاو ةؤضناو ايرفتم ملف مي

 1 عصاؤشا ع ورم ةعبسلاهااهذوا و اش ا ةوبس عم ل

 / د2 لة وبول جوزك كذا رسكتي ياخ يبا ؛اموعد هج هن ئاضالا 1 و

 ! 0 25 نر ارزع بس علا م و ئيروم (ولا ق نجزم للطلا ةكياي هيتيبمد 0

 7 ات طال كاسم 00
 »7 ل“ يلاعرطا ذا ماتوا هارون صا قيقز ثا" أرلبأ يم أماو لصرل ايبود

 نانا تست اود
 وا عنا ذ رك وكمال ساد ةسما طام كا دال دسم رجا ينس

 ريم جز ءوهيشب الل يملا هيارتلاو لوول ةنلاب بطملاوتخد هزل يوم 0 وب
 اشي عابلاؤذانيطاورق زل انازعم) ضل روصو نوكر ويل دريت عطب ادم و المل لالا د

 مالضالاورالولو ماجا ريسلا لاق مطار ري ط ناو ةوشجلاراونإلا بعصولا 2<

 نالئولبلر وعر وَوو هروب (قلييراص نال بي لقد رضالا يف عرلبل للدم ةرم لوا
 روم واتس ولو قال جرعارم ليثعلا بجي) زنا معلا ني ازملح سم علوا غيونيلا ققكرل

 بز لاير بزمان اوت غيفثالا كلذ مالضفع 4 ا 3
 را ل ن 9

 ا رصحاطو ظ 4 7 6 ع ع

0 
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 0 وجيل بو سد ض يجب هّشيلح نع هعنم هرم يفولو ع هزم هذع مدع ب ديت ار ضاظو

 انكسار لج ينقسم ةورس وو طم اباء از عر ناولو طز ا نعمل !ةرانعو شارت اسار -

 ا 0 موقيدإملاو يرن ةورنحيلا نعئور اكس ارب اسنار اويل ةسيلا اروجام توكل

 1 700 يفز اطال عوقرلابل يدشن ةورس نيكستل هيلعرزوالو لالالا ساب اس 1 ١
 ا 1 0 ا وهيا ان ميك دع لاوص دنع ورام مرضي بلبل عر زما وأ تمانع د ا

 1 طو ىل !اصم/دباو تومي اموت تعمد هوركم )وو طع نع تلا ميل بأ لاقو

 ملا منيال ةعبسئروو ريك دع نوثيهلا فام ّرما هللا بزعرمبع ىررعل لانو مالؤه

 ركل مردلا فداه اهّيسزالم قئرلا ع جوريشلا طارتشا ئناع هدول ان متم مهلا ٠
 ّ 2اةرلوقْؤ انمدا كا هد انس اماورع اظريغ نم قفرلا نال د ألا يسومشي تفرلا 1

 4 نال ولاد ملا ذالك عن انهو ين بيتا يف قفاداام نسقط رب 7

 1 | تاطسءافقوعوقا هوه بيحصل ياما يا بزموا اذني اله لح ذا اكوع» 7 ا

 ظ ١ اهذوه سلا ومو يف طرشملاو اهقذ عدو فقتي لب هيلعلشلا سجيالر وصلا هده يقف ل

 1 يقص ةورمشلاااهماو و: مرتشيالابلسلا نم يطا استايلارذاسننانس ةوبغلاد لا 20 '
 _ ازا ءامالزاعاكذب ءمرقورا ةنيعيلاطعانع»رعاقلا يل نما 2: 2

1 

 0 لسوف اودع هن !قضرلزرل طءرلاو ةأرملا بايبالاو مك لاو ءاوس ناوي
 0 ذا قشلا اهعينسمث مالملول بارع لاقف ترلّصايهاذا لسع نم ةًأرملا يغرس
 واسهل نانا اهمزهب لقد د سياره نا نط امدورطق نسما لوقإ مه اذهو كانا تأرو تدضإرع 3

 3 زلال قيم نم قا نناههف تع هركذ كولا .روطن قالخ ا قول ةزللا تدعو اذا واما منور ريغ نم لسا

 اللا نسون يرجأ 7 اسال اازه عاق“ فيو نا زعالر مد ةومزعولا ردع شلا ممزلي ؛املا لسر اهزتوربس

 3 اا ذادجم اوم متل فاد:ءبوه» باس أموالا كس

 نيبامباذ نام ا (يسالو تصل يشسض قسيمل ىيقذ ىلإ لوب يذيو يلممل ةروصؤ ههيشتيطضا اوبل وا نع.
 يم جوكو نادرم يور يم ١

 1 مرردتاط 4
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 اللا
 ا
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 تيد
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 دي 1 و ملا رووا ور ل "كة

 ورووصا نم يحس اذا فيضلا ف نوبي لوتوع يوتشلا صو يلو اريبكلا ع ملا ةرابعو

 |ذاو ىدنا فيضلاريع وف ام]ونفعو متي لوع ن اطاناب ةربز ميلف عقينا قاغوا

 ريش ةيبرلا ىشحاذام ت11 اسلام يع هركذ اكسو هكنسم؛ ماراركي ١
 ظ تي قسلاةعص ماهياب

 5 وربما ل ماد اركو يرحب نم يسيالا هرئار
 1 داعيا ة دايز وهيكتلاب تايدالا مدعو لاقيناالا مهلا ضيفا زروكوكرلاو ركذ ن الرعيل ايف

 ئابو مال ساو دهستلاو يجبتلا نارهالفلاو نكمل م ةروصلافعراستقاو بها لهد رع
 5 101 هدام لمتغا ذا ام ةرملاررظتو روهلو ىريلار لع ريرطتلا
 هريعال حيد ةييزمرا يا ايعردع سهلا هبدع سيما هدب حور بل ىيصو نوطمو ا
 ظ هرنمو.زجولو يملا يقبع وز لضابإ وسم دأؤنا مككم مدالرص نكلو بوي ىأ زيعال يا

 تالا يري نيل ب زتيتصوكرلا خيي مو لاباذا دا هديقتد اها هركذ ئترأو لاب امدجد
 يلا يدل اريتروهلاو لاق تاتا حضفلا بحيال جربت لوطن شموا مانو هِي
 يا يتنارطا, (هرهروبل تينولفملاو وللا نال جوا ريبقتلاو ريتك قلطا د يلب
 ةلوسلل زو ناجي لضلا ايس هيلعؤطع امو يل المع هززالا ةدابعاطقنا

 مقرسو) موتك اج طويرملا ا بووولا مف اضان بوعولل يا طوع (نياز ملوملا يف
 ١ طشلا ةراراشف . وصولا لا فاضي ليرسلاو بوجولاو دومولا مل قدوتي بيسلا نال لمطلا|
 قاسيالف ناو مهب أ.سملامسك الع ةراوتسار اجتزاج انريببللاو سلا نمي | دومولاو بمسرلا

 باغولذ وسم م ان بيتا ةوشحراوت عشلا تابصوم نيا يم و دومولاملا

 يدرك سام ةؤشلاو ىفاتسقلا قال وسلا بيل عوطتملا اهررق نسوا اهبدزت ا
 ا لدلإؤ دوكو سوماقل ايل وطخل اهالاو ماقاله ىشمملا ظصال ضيا اذه يجرم

 ا يوهم اهموهفمف لنادرزع صو وتم كلا نري نيسان اتا قو وقام

 رولا ملا ةؤبعب

- 

 ديو بانيو دينو سال جاءها حجازي



 5  ةاًوَسلاب قنعملاريدبإ ررهتشيال يبصركذو ززجلا وق لون هيلع دن زووؤما ما هفمعب

 زرّتعا اهءاقتلا الاضرئاز اعلا تبا *ليالازو انتل نئءاتنلا

 مونمصملاركزلا خو يمدالا نم عوطتلملاركزلا نعو تشاو ادوولو (قرعم ءاهرلاوكذ وك مل

 يراود ايرلع بدوي ٌمقلانلا ةارخاو ىهكاشدال يبضرك نعو ةوموا م نموا هلع عرم

 ةالصلا عون ل لسفر صة السلا نم عنب هنمكأ هيلعالوا لسنذلا قصار مالفلا ةفشح
 رماوب ا اقطكد ادامتعا يصرع هبا مد رمأور ساحل ٍق وص ارإلا ف ل ه(صوتل يتضا كرو

 يما يراوتلان ال151 اهعولفم نم هؤشفاوا؟سرارق ىراوتو) ةالمصلاو ةراهطناب

 مماجاليلا ةريغصلاو تمار يدالار يك جرت هلشم عما يدا ليسنرعا ىف تيبكتلا

 ُ ازهر زد ةليؤني اود وضرلا ضقشنيالو ايشدالا زو عارجلاب لسنلا تجيالت
 ْ ١ ْ مزلنواقلك قهارملا منرمؤنو ميؤل/مول لسفلا امرمزهبف ضقارنلا نم فامسملاَو

 1 ْ عامنهلا تالا يف لاق يمهل يف حمام تراصانرال [هرضفي ملو ئووثتال ةرمْعَص ؛طوب
 1 قاد زيدلاهواذلاعطس رولات جامد اة بالذ: نام كاع اناا

 + باز للا .ردلا ةراصصو نا ا صال 0 لوني مو ةينعيا هىلؤاؤ اقري هركذ

 دومو ورع رح شور وزنلا قد ةبااوعووع2 ارا متتاو الذ الا و لزني م ناو لدعلا

 نيهرحولا ف لسعلا بوحو طومألاو ابلاعامرمز اطنرهاظلا نا فينمملا مؤدب عجو ةذللا
 دزيلوإل قنا لشلا بعو ةؤشملا تباعو نانا قمل ذا م هيلع هللا ىلضراوفل

 عيطوم م أملا مو جوزف زرع نود لدرلا نعوو م اند ناو نم 1 راعيع هكر رهركذ

 لاقتو لوبل اجيت كو ضمحلاو يلاورلولا ع.ؤموهورك) زلا حورم قوم كيرلا 25 ةرلع و ْطَق

 جئلاإو مولع عاو فاكلا لاقو ءانلاو لاعردلان زرع جنسوهو علرملا يف لافق ض افغاني

 يلا كدانساب اسنلا نع ىئاهتالاوكنو ىكنا الوه تكن ذاو «رازهبلا فاذا كرت نابدعربجي

 درر النير اضل ةسسالرلا هاتفا نصرا
 يسب (موغسدرب مو نمللا مروا رو مامالا اههش ىنت فقوتنالباىلا هدوم هتضويو نلا منونم

 2 العاني



 هدلاعربامامالا صزعا كيربلا انهو عيعو ررلاي ( مَقاطنار اسعا هبشالاو ِء[ دك اقلضاو
 : انميا اويدد مدكمدع منا ضو بالا هد انساب ةفشحيا وع عزرسم ف لرش تسر سس نبى ا

 ١ درا امهطوب لازنال طر اماو همهبوا ةرييم ؛طون يأ لارثا مسلا تامصرم
 ١> تاصومرسرا ارمدو ة ةلارونمكل كلو هوضولا ضن الو ىا لسغلا بيونال اهبططو

 ايصزيعارهو امال اركذتي ن ناو فلا نما اه الاردن قرف ءامدوعو لغلا

 اما مالا اطاهصورثعا ندا لئلا هزهزصاعو قيود لال نادرو ةفشعي كيا وو
 هلع وص

 1 ايناملا وا ثلاثلا عمزرالاو واينانلاعسروالا ىف انوا يرووا يرموائمؤنإ نقيتب نأ و بولا ب

 لضلا ين نعاشإلا تقذ لوا ابالضاركز ري نااما هسا فو تب 0-0 ثلاثلا يرزق سل أ كسل ١
 ىق لا وهو ىزع نال
 ظ ةلنضالاركرتو ىزم ردا نمْشاذا اهئاركو الوا 'نالّصاركزن ئمذلا نعمت اذا اف اًقاذت فسح ىلإلو يا( خنو

 ف ملتمالاركزتو ىرووا ىرم مدا نوادر اجو ناو يزم وا ىم نا 00 000 تراسل
 زرع سو سلع ىدلا

 كود! قرم نا ااتسو) ارا عملك تنمو وو نا ىقبتت ذا ا اذن ليتفلا سجيالو لدي اجرا ا نع
 دا لش ازاي قيؤتؤ ا زرعال (عزع و ضلا بيو ركز زير لو يذمزدا عيقيتوا رك ا 0
 امهبامالضاركر تير يرووا يذلا كلش دا ينمو امم ضار عوفلإ كالو

 1 ةبنغان نقَتلابدالاد

 ١  كالفلاو|راوهلال راو ئلل ا قرتذقو عزنلا وس عر زونم ميقيلا ةزرقعو 9 2 منع

 ١ ةؤسلت وصوت عما لوطد ترق انلانو يما لسا !يجزت انسلو مصالزلايف لام
 ١ حقات مك نكي هاذا انما اذه نللو توارد ماد ماالاع انتم كا

 / دولا نصب و هيلكلا هن كلذكىالاذاو ىزولل بيسوهر ا ثتنالا نا عزنلا| ا
 ٠ | :ةرو طلتك يم نر ماروكو نور يدوللوا ىزفلارأ اهياشم و امييين ناميانلا ثاووزلا ا

 أ ا زازرال ةؤدصنو دو اعرنا نم نود ضمنا اقمقروا انيلَعم لوا منال صاسبو

 2 انتا رو قير زحف فرك رز اذا« ءامارال ارلا تاي الم نم وكلا نال لو" نودو ةاا 9

 1 عالبال عام زير الهلا 0 انس ةارلا روسو ىلا قب نع نو دو الوط عوقولا رمزرإلا نم قايم 2 كلئام

 مج ادلع مان تالا نأي اذا ال انع اذه لح هزمولا قف (زعاو مف لزئب هبنم تيل كارو والطير

 كفو هامنالاماناذا ةلسس ا لأ! لاه[ عيرولا صرع نال هلؤ نا رلذلا يكسر م ئلاو
 ظ ليا و ىلراسلاو عباللاوو لب نإ | و
 1 نيا 0 طيقنو م وُ مكرلاو تلف يضنا نالا نيم ةدص

 ا 06 0 ص
 3 0 و ل :> :

 ماا ل دل ةنيتاف ا 2 ا اما نال او بمب هع
 كلمت 1 ا مجسم 1-1 | ةمجسج مت م هن ناصح يف وو نانا

 5 تكييف . 7 7

+ 



 و
 2 1و يلوي ازعل جيوش كفي زعل ؛اطيشلا لاس لق 8

 ب أئيىلا: «ةصى م رسل نره وم اهدي ميجرلا ىلا ما مئالوقبو 01

 لولا انه نويت نأ و عنب ولا جلا بلاس ةةوويحسم ا 4
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 /اىعالا هر قوف
 ي لع

 فلروعوهو ابنك تع بز (ووث هنلقبا هلعد ئيولا مهم لا رن نو ىرؤفلا

 نالولا ع مز رس ادزم ةناقاجل اطلشلا نايعرم سىاًاهسوانخيادغ ضن م داما

 1 مدت( اوتو ا وهلا نمرتقر لاعاللما تح اغ) عم اة دجد ثان) ارك 4« لاقاىا
 ا : قصائد بابسإ)ل طور موقت ال نهدووعملا نال معامقناب يان ركؤسفلا ن رتفدو

 7 0 يق دراولا
 يصد نر .روفؤهو ىعنلا ى.وزما]) ءادقنالارص حفل رن لاو اليهستتاربلا بوصولا .ى
 ٍ رسام“ عاطمنال ذو اعهتسانب نمره دعب يا سان عأطتفادود لسا نجوتفنويرهطب دادس ظ . تاقلاو ياو ل اطتنالاب كذو 4

 يأ 5 "” 3 ١

 ظ ع مساع اييصو يتلا ايجدوملاب ييرشلا للا مرتقب هارالا م اعرتعا تامجا اهمد س0 .
 لذ وم

 3 00 زكثوو مالس لا ىداهوكو من اننا ةؤص ؛ امل اهدا سومو مالا و نان سك السالا كيرشو أ 1 مساق نللما وم ةروكلا؛ايثمالا تعقو يا تلصح تلو ايد عونا 9 :
 1 ورونزإ حا

 يلنعلا نص فاد يور وادا نكياإو ةربرتللا مالعالا اقيوارعاو ساقنلاو ضيح او ةْوْسلإ رونا 7 >
 امرزملاب تدعم هب انيلا ]ا وزب ىصمملا سو ةْزانملا :الصو ةوالتلا عرسك( جزجبد ةالرصلا نم . 7

 1 ضرتفمي لش اب يا هبال ار مرقو س قئلاو يرحل او ب الا ي اأن (نفم امو 5
 ايطالا «ةرابرطن ا” اهلك راسمراس :دوكل ىلكسراس ملال لسفلا ئيأ اعين هبدع

 © 2 راذلاة رك ملا سمو زال ءالصو ةوالتلف دوه كاسوثكو ةالصلا ةدالاطع يعل '
 ىرجو اود ليفت ضرتفيو زال ةالعلا ل تل اذااؤسا يذدا اهيا اق دوق ءونمولا أب شكذو /

 8 وق مسمملا تيما 00
 نموا ديلا هزل طقس زيان يذلا مساوي نقي

 ظ م

 ١ را اووذو هوصو بع

 ا , عرق انادبب صوال ةومولا ارو يكس ارانم ب لس نعل ا لاذ ملعؤنعال أن افايزع

 1آ10011 1مم خخ -

 ا هللا . 0 0-6 2-2

 هه 7س ل - 00

 تس
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 تامب مام يا

 ليست م ايما

 لينال | دخلا نيا تيا نم ينتتسو لون ل يهل ا لعأبل هذسغ طقس مل لكم

 طاقسالاطرس (هدارع(لنلا ةينلا سطل از هل طرتشب لهو يلو الو الاد بكين ف لسفل لهقو -

 1 ارتب وكلا ضرفلا نال ناكل ا (ىاوربرقلا يف ف (ةنراربط ارض ال نما نعبومولا
 ٍ ركنمو ذود ملماج/و سمايل زيفت و مهتابوعاوتس يسم طنب اذ

 0 ان ناقل ةباتو وزراانه نكذد نامت هلو انتم نا زل الار ايلا هدف كما

 اع ودام ابوسك سؤ امد هلك حابة نايا اف م تينا

17 

 اوهويملا

 | واللا نوكسو مينا عمي يذم اهنذ اهزملستفيلال وايش قرت تسع لصف للّوف ليسا
 الو ةودهسال ٍجوّنْررع عري قيئر ضيلا ءاموه يع داوكاعرك 0

 نلت مو كى سك الو ناشالا نم ياه روروتذ مور زرع هرّقفنالو قدد لقفلاو 2
 ' ايزقوانلا باجي مسو ناضل دم وزول//ا ءاشلا ٍضاَجُو اغا يوت تحتفل

 ١ نيضولازلا نالساب اول الذ : يزل اؤو دارمالا ينال يعل |لارلاو ىفاقلأ ٌمقدوهو
 سكب اذلادرثلاو يمقن وتلا نكنو تاروث تاتاهو ءايلاريرسشو لازل ارسكبو ةايل

 ١" اهسو عيئازوالاو ديبدتلاب ىزرتو يزماو قيفكتلاب يدم لاهتو ءانلاث اساور زلا
 نا ايلا فقم ةلعوما لازلا عاساب يو اهَِسْالَهلا(يثسال نسا
 نالئرل ةئيارال نشرطقوا طم حيو ةردكلا ق قلايو رم افلا ملا هنبثين نكد رك
  ةكسقس ةىبطلا تنل اذا جوع لوبلا بدن مره :(طورطلا مى 0 همّبَس كارل ناو 0

 هرصالار وم و يافا زقاو هوضولا نوقندو عارجلا ملا سمعالا رون اصدار و لنئشرصو

 قل لاوس درب الفا رك(, لوبلا نورن 2. رو ناب بصاأ هلق لوبلا سرع ورّوو يدولا نم

 "7 عجارقو زوبلاوا ةعيستردو لوبلا رو دىيوولاب ْرمَمْتْس و وونعو ناف )و مرود سب ىجن منيا

 يااهثمو وريم نوري امرت ف يدولا جزر يذم او وزي للا سيال ارفع رولا
 مدكوا ارضا نال ماع ندؤ مقا مقاول اللسؤاملا 5 ااا

 باهيإلا نم الا 520 00 3 4 قب

 6 2 3 هو 0 5 ا

 نا قط ل 9 018
 نر حلا ل ىلا داك 8

 0 اي ع ديول ب تنل ا ا سطل 7-0 اال .200000006٠ 0 01 تا ب يسوجبسس لا هيب دوم



 ا ا _- 7 : ع
 : ا 1 مح 6 د

 0 ِِط 5 3 3-5
 1 ا نيويسلاو اموهوي م ثبرو وق 2000 راورلارهاط ف ياا بيو ْ
 ا لورد اقف يلعداوسووبلا يلا ةىلاطيلا د ارماعيسماتءاجيرلا اخوها يصر راس مانع 0
 ا ا لافي اك تأراذل اان تلاوه ذاؤش نم ام ادعله ىحلأ نموكاسن النا دونا /

 و1 ١ ماس هير 5 7 سعب (اظاقسا) 0087 تنيك نظل لعاب باتملصلا ءاوس مولا ءنورئابرإراو 1
 0: ١ هين غزل ني يرعب شرت وموال الما وسال نبأ ين '

 1 مانا و هوما ع ا

 0 يالا رسل نويل نمو مرط 0 ا

 1 مدذلانيق كفو الإ زلاو نال دوجو هم ةفامزةزب فوفو 71
11 

 1 ١ بيتل ىلا رام نيكس اما تالشئلاو/مالز متت نقلا انزال ةنقح علا يلآهنبمو اطارتع السلا "ل

 : نا نقلا د 5 / 00 ةرثعلالا هنو دفا ومتفللرم ةورثلا نوكتاو ورمل ماهنت طال لفل ا) عازم لت
 ١ ١ ارب ششوا ولورا نم عوشعمر كد هيذنكاف فو اصرذغوا للا د :طههيش | لال ١ ظ

 ١ ب انعلاو عرب شر ةامو راش دراما« ننام ةوّن وست | يفعيفبسل ا صاف داوم الا ,رلاإل

 1 ا ة هم ثكوهوربرلا نود ةوبملا ّملقلو | بق عبص !اطدابلسضلا بابي ايلوالا ةملا ظ

 مةأراع ند اورد 0 اذن ريغ نم ةئيم ةأرما ءطوو | ةميجو دالاس تقلا ظ
 ١ را مما ناصا ارم نانو قرشهلايا اهم ادماهتم اقيل نهرلو رن بلعتالو ةببس لكم رول يعم بكلام
 1 رهو راما نات ةداعلا ثإل ادعوا هلق اطر باصالا زنا رك 4

 ايلاغيانئال|رسلو هببس يب ابمز فهيم لخدولو لال اعلا وسنلالا عجيل الات م انا , املا منت رمال

 د ا اموم اجمل اال ايرلع ]سمعا مهشركرلا لاضد ايا م.النا الن لوغرلا نإإو 0
 ١ اههسو .زماذاالا يللا ”ايرظولو ارطع لسنعال َ دو ئيلونرعا "رهو سشلا الذ لص امررعلو لش 5١101 رجب الانيالرتم 1

 ١ 0 0 م رئاص اظل

 يصح

/8 
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 مسك و ايفعلا نالصال

 يبغا ءامالا وه
 ةريسب لاقت مارعر
 د قلاش فيم نللو لاول لضرب نوككال يجول نال مونيا يولا نال هان منا ليلو عرس

 ظ ١ شالو يامر ياامزدء .رماو امرلو انمست اوريرطاف اببج منكن او لاق ملون ون نواجؤلا مساق منال !

0 
 دايشاو

 ع

 !نيبزررلا
 ال

 انمنملاستغالاو

 ةلاصوا نضمحو ا
 ساق

 رع

 ع 1

 و أو ةطضملا نا قاطعا لان ىو مع نم نالاذا لاتغالا و نصر تفد
 ررلاو ملح سسلا ]صك ى مع . امزكلو هروب رع رص نوم | ]ىلا طرط (سممل

 تاوورهلا هزه ابن نعرج) لسفلا]راو أم سمك ع ءونمولاو اوجوصو يبو

 . ديبلا م نكمااميف للا رصاطلا واما عرج لب قا ات عاول ةفنقلاو ممن ا
 || , قنالاو علا لسع ايم 1 ا ا 0 وموهلل وسعر طالب

 8 ةداركو ه راكع الضب انررظ او 2 اى ملوعل اكد اهبجا ضزكو هو وه العلا نم (ن, 1 ةدارعر هداك نا هبال ل و 0
 "  يدارمال أوه فلام قزيصوحد باكل ين

 1 ةوضولا امو ال2 امامي ضو: قيقا ةسكؤلا و (صرو ءوصولا الفن

 ١ عينامااونع ناتس بال ايف نالؤلا عيوتول ايهدزوا اعاد ص اشبع ماع طع نربلاو لوقو
 | مار ارفكرنال جدر الا .رهلا مثمو ايعدحاجزعكمال الز اهيعدتن ما نير يش اشلاو كام
 0 5 ددالو هلشع نب ديال عراخلا جمل ([م امناؤلا 2 "ءاماو لحل دال لضارلا

 *" ةداولإبا أسوبص بازيلا درقوديقو تفزر نكزعو يشو ىىر عشك نسجل هاب هالي])وصو عطعام

 مراؤلالا (وببام انا ترد عب الو دارمالا و5 ىوتفلا دعو ءاصروط قلع ١ذ١

 | عمالرورتلالان ناو عم ئرل نررلأ ءانصف مهمعبر ميعلاف رك راؤطالا شاقولو

 ١ ْ 2 فشلا عاذام ومالا بارتلا نم نوكيا (ويورهلا نال ناهزذالا نم نورت رطا نال

 مبئو منيل كك ريمل ذا رت مازن ناو ثوكيرب 71 رص عيب الو الو س انلاباقفر
 ظ نال ناؤيطل ب ابزلا ميو و ثوعيربلا ؛لصنار ءوصولاوف مركت 6 نابالإلا بابذ قرز يا

 ْ عبلارباسل عوتسدم نولتذا طرب نك رحأو ةرم لسفلا ضرفلاو ءالان اقالمدرح ”نعرلا

 ظ | فاتت اعدم يي الاب نرداركلا هتشسان نرسل و.”

 ١ الي يما اوضؤر ماا اًهلاد انما ياخ ةنسلل يطق ناّيحلاو جسم ةّرياما

 (| مرسلا

1 



0_3 
6 
- 

ب ا مل كب ال مست ناو .ييل اًمَكاملس بر حبالد ان قردصتمملا نس
 ْ 1 فدع بمال لسغلا

 ربو .ريلل هلفار لسع امايّرس وطن | (ىوريئوا نذاؤ ىَوْك ملا مم
 عرفرمود ريالا ئيللاو اروسو اوني
 م وملح ابنا نع نارها

 ةزومباةرسلا لمادا زن الكدوب يع نعام هةوطادديت تو وجب ةرس ضار سعموم رينو

 ايكريو) اد ولعت ال أ ىواوع > رع لف يؤمن ضموتفلاو هل شت ع 0 هلشص كو .رافاطو دسبلا عبر اذ احعمدووعم . ١

 0 يلع قلتو .ىلامرعل هلعممزابو هفوو ها غرم ناد اروغططجلا ب ل

 ا فا ةيزبامك هدوم لاير و اطل دود سلا
 0 هول وون فضا ارش عف رتل هطذيا هنزجزالن هع ةنيذ كيا ظ

 000 08 ما ملي املا نراقب ةؤسو ترف تاتا رك دوملا نانا يسال

 رداقلأنكرسلا ارز 1 درب نرولاهونا يع هدناوصوبلاو اوزادحا مو نم ] ةريطملا ما يلا تن دزه

 لكلب تنالد «راقنما ايلدعا روضايت تتلق نكس يمارس وذ ارنا سوهو بكل
 2 مبانلا لسفل هضقنا اان ع وسلا ضدشسا# ئسار لس فضلا ه ارما

 ص اود و9
 غ1 و طلاوالا يسال نأ ائاوانبا عطا قع وو ابكحو اقنراهل لام 5

 ا

 1 - اير كفل _-_ةكري مب تعقد ام يف يافا وساق ولا تارمث النا قايوتل

 / 0 000 يي نابت فاام نم تايشع ثالث

 ”رلماو ١ ١ ١ ل 0 نيرا تااماو نا ضققانامرموتك اعراب نوط لا ءاسج ١
 1 ١ ارسال نمراونع ل اكوا ارب زنع هابوا كتيب ه ضب اربطم «( سلا وبك لاى ربو اضع نزف

 01 ا 10 روصو عنب دلاهلا هده مال هرضقن و هلع نمرب الد لوصالايلا بالا لارينا عني 0 ا
 ا 1 8 نكببزرتعايىهلا دعاوي وذ ان ثامإا ءاط ا لاما ضصرتفيلال نكاو رلوصا اال 0 | ٠ 3و ١

 شاو ىنابحام انهي يتلا سزواس ناو بياوزلا لسنا يشيل: الصوأعو ادإب بجي ميهقل لوو !

 هقعُ بيلا دلأ نال
 مةنيالاسب 1/6 1/ اول هيئئاوذلبهيلعزيرتفد اذارلا قالإل انهو ريكو ماؤمساقد
 100 هيلا ةراةوزلا يصو توهملا داسلاب قريؤنملاو لاقف 'هركذ مدفن لان مهن ضب
 ا تس 1 0 يرن |س ولا ةرصان لص وشو سلارلا نم امّينموا كريصانلا ساوزلا ىم(قلاقلات 1
 ص ايزل ولن ال لتف + زذلاو ىو اهل ْن(ل مالا اروثنلا نم ةزسنمأ انهداللاو



 "د ةلئس نعد يمارلايعمويممقفلا ماو ضمد هسا الخد 7 لا ض
 ف تلد( ّيلصو ناو 2 اننا ع نسم وموورزم ن ازا لنا ىلم نإرمو 0

 / ضيا ءاطقنا اماذالاق مضل دل |رنعيعومتلا اولر وذل ايعبالا عاكذكو ٌةسنَع هل ١
 )ً ةالصلا باتل ار بال يلف قرط نإ ناو ا ابا مايشعالو.دزل العن غرتعن مؤذ زل ْ

 1 كا 2 سنام يفض ملل مر ملا نيرتفيو ! علا تمض شيع مل عم نأ تم لعل 00

 اقزلاو هور (يكعنا جوتي اليل دهش(ناو كورك تن ([ولو ميفل ايا موش لسع ضرتفي ١
 أ لشفاادو ايرعأت ضب وونمولا يف ىلليالف انطآبال (هرصاطب ّمهيعاوملا ليم ةويشكأ ١ ّيحغلا نا ظ |

 مر لمسك ضرتهلو 2 ااا اها زير ةاسوا مدر و اوربهط و ءاون موكل ضرتوف) بازجلا نم

 000 هرتخل كلل :ايصروش مش زمرد | والا قرط داب اانا 1 '

 ا ا منار هردث لج يال زضارلاو ل ؟بال ه ةالا نورا 1 ١

 0م تيرا ىف انونسم نامل اىاو وصولا قر وكرم لفل امه ىدتسل أب !رمبالا 2 / ظ ومن ولا 0 ١ اوال | شير عانت لشفالا ف سب يلا لسفلا ؤسإل ربت باوسلابخعادات 0 |

 | ادن ب ارميا اموري نمل زال لظاهرة شيلا يذرما ل عدربلا 2.00
 هبال مالا: مولات لااا عناد نبأ زيوت رساوو مناور ود وطق وب ا ا

 هملكياتي ناإعالاب رداع 50 0 ذ نول ا 1 د ركل 17 ةييلاب 1 ْ

 ظ رقما نمرود بالما يقابل لل ظ 30 دل
 ظ ةدوعتم ءاشاا الر حا رولا ناوا ق|ضا١ارتسالا ن١ لاي نا امان نويا ىدتلاب ىلقن (وزركذلا ينعم 12

 امل داريا نيس يلا هيديلا لسخ وم ةئلاو تمشلااوننالا ىاطيم نا 110 0
 ةساؤلا تداول ةرد اي لرذع سي اههم ثلاذلاو لكن لعدنلا لدعم لونك ؛ارتبارمامماحو ازالا -

 ثاينانالن «الارف انعاب دارس الثل ةنسلاوص لإ فالاو هونسولا مت اهلا زال ادار إب درب اع ١
 . قطملاتب ون اشتمل لسيف نر ”ايرقزط ٠ ةرياناغا لالاتطم ْ
 اهلاوزب 0 ظ 1



 : هدو ضيا تنام وبا سوم اهلا زب

 ملقم 0 لاا رب نك مْناو يرزملاوطياررل يلع قلعت يللا معاوه

 يؤقزسم انونم ب ماو .١ تدبلاباب نمور ١ ؛املأ ل وصوب تقم ا بلك عئرطببلا ا عمرلايصونلا
 ب ا هنظ كلغ نااذهو ولجأ اح 2: .ؤينو ماهقلل اع ام شن ىزلا

 اياد تدعو يئاالاذ 0 ا رب 3-2 1

 00 وشوك اضوتي م نان ةفصو يقيدو هلسعمبالم ةربإلازغك لولوي تريلا رهاطظدمم |0 ١
 'انسزلا ابك مستو اسنؤلا ثيل ثرذ نصِلإْؤْلا» شسلاو تايم وم ونورا نب ةالصلل يي ١

 01 اع ! ا اذا دال مصار رالاو ءانأ اههلع بسصي رئال اريعسعال لقد مداورلاره الي ىسارلا

 « ونمو لا تغالا ابق و (ضون اك ىلع هللا ىبصرنال الموف رمل اب لف با معى رد الذ

 لاغ كل ب ل جسملاو لسلا مس رولا و وصولا ىاوظؤ 5 الملل

 ما البا نتبرم لسفف ّمبازملا نم هلشعم, يدع اراض هدلال وول تيدا تلاق امنا اهرعع
 طل د ابهكلرف صرال يلع ملمس بيض م ملاىشب هلسعو معز يع عا غ رانالا رس لخدا

 لضرت هؤك؛ لب ةنفعإلت انفع كن ١ الث سدا ,يفع قا م 5| سلا و 'وضو ؛ اصرف م اونو تس

 , 2 نيلعرلا لسع داوي هزكتو كينرف اطلع ل سقف كلل رماوم نكت (ودسجرب اس
 اد يناس + نمي امرسهل هجايتحال ءاطا هيد عجيل لاشعالا لاح فتي ثاقنا
 6 تالطوبإل مهماباقف غال هتف هيمنا للا ر لضلا نم يوجه ةلاضلا
 رمال زتملو م ملعملاوص هلع ةصاهّيلاور يفت قلطا (نرعء ادت ردلا يصور هشي اع
 لائريع اننا ىعاصيمنت مسن ان ةدوهم ثيدلزح اونو ناميشلاو لبا (# ليزصرلا

 دس ايعوشيياثالثدبرب يلع هاما ضيقت خد قيفرتلارسجيدو لموفتلارممالاويبتلاذ
 تاننتلاو ضو لوألاو كيلثتلا ةّدِس لصك ءحلالاو ثريرولل ةرسوهو اهنمةرحاو لب 57

 رعي الو لمبم يضم اوهد ةرم لضي نا بعيب اوبس كايا لسجم ول عناد اهردب
 نفتشساو ض مضت ام دهن يز يلا اا ىف نسفحلا فلول رهزالا رج ل مب انيلا اسي



 م يرش ابا لوسح اولا بام ةنسلا ارتف اطقق و نمولل وصولا رم

 ا 0 وولاؤ د هنداو ردرطا ةوريم صوسم قبول ىلإ عنا افالع نب اسوم 0 و

 ظ ا 0 ا 1 وبمولا فاليرواونلا اور 0 عاب هوه لسا

 وطول ا أدور هوصولا نارا رشم مك لاسغالا باراو 00 ىلا

 شعل 3 شعل امة ذو يراملا احلا ملح ىا 0 ناك امىف لشفملا كب هناوا

 ١ ىنبلا هرثكتتسا امافرشكلا نا مامالال اقام لا ع ور يرشيكلا رمتردصو روبثم او ص از

 ب لقا فن تكسو هام أريعفلتلازمع اني أب مدعت علا يق شعل ةىئيقحو م اىمملا حالوقلا نان
 ا م[ عضل هنكم نب مولو'ةرزك طحلا لوزن تتر يف لتفملا ككو ا لمشلاو ءوشولا

 ظ 7 0 ا انا صراخ ضنا

 ظ 9 ريكتتارالا اهرود ل سفن ةيفبقؤنررمالا نال هلسعف اردو هرلع هللا رصونل ا هدوم

 ظ ريالا بكس لفي ارث لا هبت سامبا سانا يا والملاعب

 ا رسناككويتنأ ن نا نمي يلو فاويحلا ديالا ومش لو وهو نساينلا ن اهنا يرعازلا لا ثررت

 "| المتيم ءاضعالااعربلارارما ةرلرلا ع امعلا نولؤؤلا يفلاق وال ةرملا ف هرسع# اًصعا لم
 روبهمم او نرصوسفلا يف باع كدلا ىملو نيتي بلا ذ هنيويم املا عب

 لاء اهريرسالو ةلقلا لرقتسيالا زن)ا/) تس نا وعانن ابله اهانيسب رقو جليلق

 لاهتنإلل ارضا اذا مل نس اد ايلم ار وتم نان داو ةروعلاقشْلو اىل اع وك: زلال هلاشعا

  لاسفالا] اعرف حمو .لوفإلو ة ةدابع رهحانيالملبقلا وم ان دات ىلوادع |رمل االاو[ابرّس الاوا

 7 ةرارعم رسكيل درابلاو املا بلط نابلا تعد جرو صلالا ىونيرلا الل وم مال النا

 ,٠ قٌسابمربت :رزعلا نكي ملتلا هركتو رازالا بصم لام نإ رايدر اولا نامل اغلا

 ُ 101[ ماررتم جارلافاررعا» ازال رامبل تفي نا بتتدينؤادعل هامل السيف لا وضل ا

 1" يم زنا لوس وعر انعالل لا طهجي ةددودل قل رل |سجل اهروجظل يسال
 ] 0 راصوسسا يس ةاوطوللو

 ٠ هللا را



 1 رمي

 0 ما ابربكس يح هللا نا مأسنو هيلع دنا
 : <. ىبدهسلادوادوبا ءاوررتسيلف مكدصا لستغا!ذافيتسلاو يملا قتلا سحب ىيناقنلا نع

 ٠ ١ 500 رنا ب ىكلو تفجير زعبل لاسرلا رنة ريس لسفلا برب يزلامرلا ريل اذأو هننسو :

 1 باؤولا» ةبقا (ةريماج»ا لكي اوركك ًاشيلا نيب تنال اؤا لش ا يرت يلا : ةارملا كح والاساوهانر اي
 ١ 1 0 ةرورمئلل انس زعوت اهب او لاجرلا عسب تنال 1ذاو ءاشلا يدب تاما لئلا لاعرلا نب

 | ناشنراوم ريعواللالا . ةيباهولا و و تاع ناصر مس جرم تضوكم وزعم نال لش متن كو 7

 1 ني 1 ضاَسال موولا ف ب كابن م مَ مس يتامو سخاء لمضم م

 7 0 س ص هوت لاحرلا تعب ةأرم ايو 1 ع اظ قزفلاو ءايفنسالال سمو مص

 موالد لصد مح د عالاو نورب اقوم عر امم !مرعل نأ ادال رصعو هلضل مار عنازا نشكو 0

 لولا زا الملا نمرواوربع 0 و عة دال“ نارا يؤهل ئاطضم الورد ل | نشك سعال انلافع 2
 1١ داملاوقنب نس هانت تيب درج لات لا قركجااعا مدعو شلا د درا رو
 0 يلا ل ط يلالا ير ل 1

1 ْ 
 نيفادا راك يئسو ةريعدا عردا مراسم اريفصت يلا نامل اذا اسيا ارصال م مصور دور لسفلا روي نا

١ 
00 0 

 ناي رصعر وس زا أ نول ةديلاقركذد يكن ةدايزو 0 نال موضولا و مده : 5 ةوبس هلمصلاا ظ

 1 رويال ةررظا < ىف مرش 2 ذا قرر ارتماويفصتسلا اذا عارفا مصور درك يونا ةر اه دقنك 1

 ا , ردت تزن لا ههجواد دفاع هوا لذ قادابع
 ظ ١ ةرصلاووكو لم اجب يا ماا بس لوفر جدلا : الص ىدينو اىسسررولا ازهد نالازا امن انوكيف انا 0

 1 5 هروشلإل وقر (رشا نك ماو ةدارروةوصو الى ١) لسفلا] موصول اذ لضلاو ون ا هردنا6 ةزن

 هيد دازنو رظاوعو عراشملا ظفلب دارمالاّ ريعو هونصولا ف 4 أم لمثعلايكا هذ هركو نضر

 مرت (كءاعدلا ابدممركي ةروعلا نشكورازتالا بصم اعتلال لباعرلا ارك ضلاء! .
 وويقولاو لسفلا ىف 0 هبروطتب يذلا واه قتال عدول سؤالا بقي ماوثرمع

1 1 0 

0 
 ا
0 



 يلاقريمعتالو فاساربع مو س انا لاوحا الضال

 ىلشملا نلت لاما اننا جامبط نال هوصولاو لسشللواماريدقت موْرل مرع جع ءامالا لقنودازمالا

 . معاددلاو ةسدوسولاىلا يراودالاى «رنصولا قت مطالع لمعلا عاسلا دع ةرايزل ازنومتف

 م امن ىرجلا ةالص مهجرالا ىا اهم ءاشا َمعبرال | ئغالا نس[ صف ,

 ' خسيلك تينترلا ءاجنم ني ىلا ىامرل ذهشو ميلا لوقوعو جعل ع ملمملاو

 نو وهلا ملاور نو امتفملف هانا اولاعرلا نموا يلا نمناص ئمار ماورؤو

 ١ ماملارلاق مويلل لسضلا يا هنا ليقد تقولا نما ضف أ (هنال |سغ لع ملد اهتاي مل
 خ1 هو ةوجلا ياارب كد ىلع عزنا ينص ,لوقل مايالارب اسفع هل ىمفل اراهظارحت ٠

 ييملا ولا لع هز ضف عر عدوكيال اون هلسشس دود ثدحاول ات يرو نسحلاىلا مط

 ىملث ةالسل روب [شلا اماو انمبا هيلع هىمتال نيذريظتوحومرملا لوهل ايعوشكلارلو

 ىاىمزما وود لستعاول عياردلا 2 لعميد ةساحلاو طبت اةعميذ اه اناجاريتوب
 نهج ىلارلا وامة وعو دوصتملا لوح ةسمل اب نقسا ةعجلا ةويل لتغا هن | أو

 يبالويوعاما نانا ازهب ةزكلالوسم مرع يتشرب لرهلا يف لاواك موصرمل وعلا
 ' رييولاانهزطز طنب ثرحلا دوعر ياهلطو يلافلاو هب ّجلسلا طارتش الن نور
 !! ملاؤو تغالاو نرابطب لطم بولد ايرقشي زال ار انادي انرلام

 "ل لورنالومضالارزضلا نيدبلا ةالصاهتسو (سياثيربلادوعو بلاتلاوةلقاا» 1
 ميدلارهو :ذرس مود ىصنالامودو لفل عود لستشد ن ام بك يلتمس لل صمدلا رص ددلا

 تونو هذ هعجنأ منو انصؤن نم خسو هيلع هلت يصر اكو جحا ييذ نم وس الا ٠

 رومملا زب 5 موهور وك مريع ا رجار ريزملا ةزعلا هده تقنددما هنسل اذ يا

 داير دوصولا يبعليتشم نال اضف أ لسمعل اذ لمسح نمو نايجلاب تاون رص اش موت نو ا

 بمعاو ةىأ 2 هيلع هدل ص رل 0 ايوهو نسما ةيقل لهنع و

 لوادر ررلاكلا

1 

1 0 

1 

1 

"١ | 00١ 
١ 

1 

1 

50 0 

1 

0 

1 

 ا 0

 ا

1 

1 

 7 وبس بي -

 و



١/٠ 

 13 يور يللا 7070 نرلال وو نماروضام لقنلاو عضرلاو لرتّسلاو دل ارالاك حنلا ثاع مارب

 1 ا 00 00 يع 00 رو 00 تاتا

 5 ظ - علو ايلا مزسرلل ضل نيو وجا اة نات هله عيل يصر ياو دفعا
 در نادرو ننال سو هيلع هيلا عيثص هؤففله املا لوقا نام ازوُجولخ ة ةقطيا

 _م | لعمال مارط ا لمسة لاو اههلورءيرطتلا ال ثاردالا م ا هروال

 رعد جي ماطال هيرمميالا4 ذو يلا ءانبلاب حتا اذهل ساقناهبنالدا ضيحاهر نايولو قئيظنتملا

 ظ اسد ةييل باو رؤس الشو ا.” نيني اليتلا يلا

 ازهد عريقل عسسل ىا م يذل الرح.اهلل اضيا لارسال نسببو لورا و ةنؤسملا تالاستغالا

 نوك,ن ازروكع باردا ىف لاك منو س كاتي 2: و ىوقولاد اراا ذا حاملا هزوونإسفلا
 عزصص نحل درع رن ىا مويلا را ىونرلا نرلي نا سعياسنا ئالرقالا ازوهواعّبن يسع
 اان هذال لوزا ىزيهل انهن رهف طوب اميرامرزلسل انهن سيال اهيا
 نمو ,مويل ناسا ىلا بعذارحا نظا ام أاعريما نبا انامل ريق ىونولا لضلا لمن
 نيا ادولماد يار نامز لصقل ءامز انينل ىييمط أ لاق ك كل ذلو تلق يرن اتانرعر رضصر يع

 ينبع مابريلا ناهد برش نول نا لمذالا ةىجنا الع اولاد (طدوسستمل ا علنا نولي ملا
 الا لاق نورنلالسعلاركز ى عٌس ؤسملا لسملا ركذ نم آد دلاتف تابوزيطاركذ

 : / نشرت ايزهيوالا اييلكد دن دال اريرؤك الايد ون اين مع هَ ةنس يفلاسغالا بسور ا

 ا هو اسوس يوهتساوسواوما دل نيد انج نع ارح لس
 ا و 7 ضروب ماو ه رض اط ريعاس امل ررتعاو هنوف (لابإلا نع ئرنتلل لسلا انو

 مما ملضالا_ىبملا ع ندب حيز رتصأ عسل ادبتلب نك شدا بر كر ههملا هيعلشلا ميلع لا ]
 0 ايردرسشلا ونال (هالاو نيمحلاو مالصال ار ةريبملاو بولا سو لازئالاو ل امالاو <

 وعو رسبليوتلا هراملاو يبملاوعيزلا ملذلا يري يقم ايعانهو ةنس عر تخوم



 / ا

 1 1 كا ا
 5 8 ات 5 ُّ يك ميرا

 ب تالعاك ةرم وطال ءةرملا هه فرت نالدلا ذا ماسانا وع ةاورو عروق مر
 ا عيتو هوه ةزس رع ات ذلا ةءالدل اههثربتعي ةرم راو نرالدلا ملول نمو دي رم 2 ١

 | نمنوياهوللذ نال يع ىيدلابانان عولبلابارتاد نسل انعاهلب اذ افانقؤ رس 2 مب 1
 1 | رد لملوو (ىللا] اق تونج نم اذا نلن لسنعلا بدن ب زب ثلاث اد يتدرج م

 أ اذا اذ رز ويت كس نع اذا ىل وسفر: زق ةميع 0 هاا 0
 2 0 م رادرولل رتاج © رن اريععشلا نرت او ةلعرشبو رعد نال اوس 0 و ١

 ظ " تيماسع مييزسفلا برن نايم امدو ادوداج اورزتم | أ ايهم ودرا نمت فين( 1 دارك 0 م ب

 | هنزل 00 يل تالا وات امهس وسلا م 00000 ربل طول 1

 اجلا نم فَلا ناو اهم لسضلا موز اقل الخس مولا

 1 داعم اهني انلاو تملا 5 0

 اقيوزلاسوداربلا ناهض او قووللا نم هيلعامةينوتلرانلا 1110 1
| 

 .ايحالابوزس يلف لسلا الانا يعش نم غنا ةنيلومو يسووولا ا
 لولا 0 - 6 '
 / ا (قياشلاو لامالاو قازرالا مسكت مسن اهم ذا اهنا لحد 2 . 7

 ١ انمار يوان ىلل !لاماهكو يف دروام عانتابالاسوا الس نشكل فلست روك نا انتي 1

 ٠١ تاما يل بلاوي .زيعنب دراولا ةرامال عمتي نابل اروقبنا يقبل” ان
 ظ زلال نب عال ملا ريماسنلا ل ناو مور امنع ة دراما ١

 ِ ا ” ايلي ياناسو ارم واصلا معاج لركن 20 قنانم
 1 | مقدزل نممسلاعول باق ايلا نيه م نود بلوك "اغتنم نيبامللع

 ار اهنهفانل ١ يندم هلا ومرو 0

 دخان محو (سبو مى هردعمددإوص يبلا ةزيرم لوصرل

 همورق

 ظ
 ا



 خا 0 ظ

 0 ا لضابلا يطال هذقذ ينو نعلن !. دسم الا تا يطل /هحادينو نديم عج «ريرق

 صف لع يدعم يخوت ومحب يل 2 ١
 ” ل اش ابيزا عدي عت هلا ياوتساو مال حرك ديع نما ىلص اعرب ممل اووامرلا توغو رب ف /
 ا رمال تقول )عب واط زنا م '

 0 ظ يوم هيجي ةقرشملا ةكم هلا ناواعا هيت دال 0 2و | 0 دم ليلا تكسر وضدردح وضل بفن اهيطكيداللو هن ذل ةرفنل يم ا
 ا ْ : الواب رماد يل تحرمنا فخم هلوسة ايي ناو 0
 0 ظ خفر ووؤللال مسايا و ول اوما ةنيدملاو م ناللو ءنشلا مي لت بابها 9 ا

 ثا ةرايذلا قرط ءامد احا صقب موو مولان ادا ناو ل هكا د 1 .2 وشاب دني وامل ادررشتبام ناوظإسملا زف ءلدواسالا كو [يم اوماشلا هبل
 0 "7 ناع/لظلاورحاو موبؤرثالملا عقجرق» ”فلرؤمو رج ل مسسعب نا موؤتوراىلاوترل لستفيزيا ايس 7 1
 وهو تبر [رظلا ]كب قاوللا ىرؤمف : ىوارط ةرسلاب وبك أرواو 1ل نمنع يأ
 0 الاو رار ولغهتلايا ضنا تبا ريرتيظعتل مويقدو يو ذا ددوصولا نال سلا ا
 م قلاؤض ب نو ءامعل برن لسفلا تابوددص نمر للا لات ةوضولابى قت هلساف 2
 ظ 4 اوولا وذو 7 ا ووضةالسل برن كذكو ىلا
 شكل جلا نيرا بأ ارو ةلصلا ن المص ة نس ؛دالامايورنم هناا |نإ . افا .
 راو ةنمديون هولا نم ثيذلا زنا سلط كلو وواجدهتسما : برب اهم ك8 | 0 فاشلانإل
 ؛اياوابلطلل بوست داوتدددا يلا عرضتتلا 9 راىنوتساالآأ الاموي وريني لذا ظ

 رف نب ةالسلفلا برنيانمرطع وبار راو ارداف ةالضلا نوكتو ةييسلا ١



 ةااعنا ا عنو ديس رض نايا دادي عمان بنة ديني قوي نما
 فشل كازو سرك هلضخلاو رملانالزعدازداف تير طلال اب ىسبلشوه و يا ع

 دوجو نينه! اهنسرتمع م اكلاو ل صح يذلا قولا لك نم هتض عرركلا

 | هابل لام مامر ليام قزف دا اهذ تلصح اذا َملباه ةتراظ

 تح يحرم ا ومي تعقدت ريان( و اررط نوكتق [وذرل لإ وت هللا ها تملا دس 1

 ظ 0 وم انومش اذ امرتما نارا مالنا كسعنم د عاصف دارا لارج ]

 + وا دا 1 ليل ف دجو ؛اوميي ردد مدر ووحو نم لسفلا بدني ايم شسكسرالا 5 ةوهتلا

 ١  23هسا ندل هروجو رمحؤسخلا بدن اذا الجروح را ةرشزال امن صو دا 35 رف 1 1

٠ |: 
 دوفوداع دام الا اصلها انام ماوعك ىف ورام ب ا يان 5 50 "ايل

١ 

 1 ؟ر ءاهط بالمال تهل اف مزيت هارب نام قل لاوطيبر اج 5-2 ظ
 1 تاو فد اح موف الليد وهاعدو ةطسم علل الم دمنا 1

 او ونأاو موصل لابل مسعد اوشوبمل يذلا هنلا كلا ردقلاالا 13 2 2
 0 اولزتع اهل مين اقدم نيناولاودوهربغ ةكاسالا ادع ادص داع نم عت لذ مارل ّق 2 8

 1 اكرام نموحلاد ليقو تومرضحبةوزذو تامّيص كل دكه و هوقو عراف كالكسع 2
 ا مضدل لافته ىلايالا يزاهطلأي رطتما ييليف * عاق ريل هل

 , يراود فال ذ بناتنا نرررو اق دار لاهقرما تابوررم هم زهركد ام وعدن رلمإلار /ارطلاوم كاد اور ارهشلا ويمطالا
 ودنا اذا زائل 0 يول م ولم انا 3

 1 0 ةسناك تارا 1 5 نسر دانيت ديو رل (اصياؤشلا ْ

 0 ةرابص هردؤليزلاوهو نمو مما اسنعلاسرعلا 8 ميزا 5 |]سعمف

 وع ميل را م١ 0

 رانبامؤل م“ 1



 ْ ف | 1-5 درت»هنتانه يا قوزخ ار تطبخ زك دم نوف يرطب اقل انال ديما وع ب« ظ

 0 31 ناوئع اعالظمصاو ل اّقبا تظقيا يااهبدت تدهن لاقي ظاقيالا َمقلؤهورا ةنض را ارا

 17 هيل ملا فيلو بلال ل هت در عاف أو قياسا ثحبلا نم لدي ثيل يللا كدحبلا مه يي : 5

 1 4 0 ضيا تل 3 !ىلا يا عدازفلا ةرانطلا عفمت المإ مارا يف ليلا اعقنو مالا عسضب الي نع
 1 3 ١ ل ظ

 1 ةراهطلا  ةنابلا بالا اهيروكوبل اهدوجو نادكننالذا اماتاعفن جقنتال اهيا يدم او تادايفنا: 6
 : ا | م يلا اق سوما

 1 هيمان فلات ةفملا نزلا سشلَدلا تعرع اسلي صالغاايعانطعلارةضازنلاوةوعسلا
 ١ ا هريقق | ئدوارقعع رفو بزكرلعرفص>ق 2 : دام لاقد ين اعفضلاو ساب لفل طربا ليلفلا 50 ٠

 31 > وجل يذالسكم لاو يترتب هرقل, رتخكاهتصزلوزتو هلق ةدادع كسا 1
 ] 1 هك يل هينزصالاد رينا نالجرلفلاو ىثنع از ناماذا الغراب صقظإفب عررص] علا ةيؤفلاٍ وعشت ن طع /

 ')  نضعيارولا فر با رو نمل أنسخ نم فيكما هدناوفصرلوف 0!
 د روب !ةلاوز يعي نوهت رسل ذ ىنؤلا نعم نم يبق وع» ديخجاد شلاش نفضلارا

 | لاقمدابكيكاوناو 0,دوويلاعب هساءاسعبارلا مدع لون اضل قانال مومزم م اصرمأوهو ١ ظ
 اناضارداداع ونون اوربأ ارتالو اوضْغاس الو اوعانتن ةلو اوررس (َكال مي نع هردإوصوتبلا 5

 نع قيالداوطفب وري طياا هت اميفعاذلجملاب بدلا يات ريصؤسلا ارك ةيرطولا هاور ٠.١
 8 ديب بيش 0 1
 5-5 «ةحتعسصم ظ

 كما داعم سؤ ابل نوجا ٠١ ند 1
 دويوملا زال هانا 2و ويلا انكهلل فا 1

 خاولا انه ناس وم منو ردلا ةعدار ةرسل تسل فرامل 3و هبهزالو سنع نعزال نك

 م ١

 : مخ يس



 ١ شالو نملاتقلغاند امتلق (ةدبوي نا هقحم دات الإبر ان نسةبعرالو ةنجؤ بطر الو
 | ”موقرلاو ةينيرلا ةتخاح لام يننإب ملا مرهف ريهظمي ا رنةسفسرل ةعاطلا هات ثو ريميل لا

 ظ زكا نعاشفوفللا نمد اساربرطترعبئشرب نعيتهلا لوما يلا, طضالاوّق افلا اراها
 ظ هلول نإؤلا ةوالبو عيبتلاو ليلهملاو ىبررقملااب هتيسيرتو نادّهبلاو ةويقلاو ةسفلاو

 دوصوم اب يمرلاودورحلا غشا ود وهملاب ء(فولاصؤا متدوبعل أت (ؤص ىضعس قفل نا

 | ءاضِقِطِيلع بوجولابالانسحالاب أ خاج قصت وهو دارغألا قار دوم ا نعبعلاو
 ْ كة اولا رتفب تت ان .اهيبسب واهل قمل ةئاوع# 0 51 ١

 مارت لا دمي ينام دزلا دا ةلال درت اربع دول“ - ٠ ١
 جالا نيمعؤنل قات هللابفزاعلاءالكئمو اوس يلا َنَمَىَش 550007 هربؤل لول لق أ

 5 «قاؤنم لهنا لاكو هذعو هلل ارد تشتم نيرار) روما نماغرافزدوكفزافلا تامالتم يس تان ع 6 7
 م ا 29|هلرمو راسو 1

 .. مورفاو ,داعلراسسو يشل باوبا ملكي قلغام اوس اجروا هللا يوس يش نم

 < يهنلاناوان اتريا ؛اتلاو نيسلا ةلاوه لع الو كشلا (هرسيااباتيوبس

 انا ككتزج نعومه وأوص كو |يل| نعييلا تمنمؤيبا ل بلط نع :
 2ص مد رضع مثاا' ناضل فا لصاحلاو كاتو اوبس 1 0 ١ 'اللازالمز يوهيلاو ىفنلا 0 | ّمفالصاملا ضمن د

  (اقلانعيلاو مدت اق مرنعابابم ءرنعأي 000 ري ياماللأ رسكرا/ذم روظاروالا م الظاوأ اهلا

 قربلا عسسل" لاق يقلب نمانيلعداعأق كبل نفت نزدراعلالاوببلم 0

 | رتتانعو هع راما كاملا ف ةياشنااففلا ريئَرْلعل اب هللا هع

 8م 2 اسبنآو ةزيس نم ىرعرت (: رودس هتيسروتسم نر ليرلاوج

 8 انين و ورا نان م15 افدبع ةوببملا خاص /

 هنلعموا وتزن دين ملوقو كلذ عقداماريثكى ارم املا نالوقلا و لاَ وسم بر هعرلوت

 هبايتعزنيعب هال سكب يءَرَمملوقو اهفلاجالراص دادويمقمل اواريساوايل أيببس

 ءايلاو

 باقر عع



 . يضسؤشلا اس تألهنمق : ويشن لتهتا ةراسن نمرل ووو ةرورصلل ناسا 1

 -بَحآص لوقو يرتياع مزال طعوهو قالطالا اهسهنايف قلالاو بالا هنلا لشن ركنهناو

 ملوتورل ل زلاو ىريعيلا تارّينالا يف ديول ان اهب فستل اواهشرالس ياََبَخةوبسلا ٠ ظ

 يا اتمما موتور نارماياعي ناطشلاررفنل أ ىنلافنأب ةوبّسْلأ ع كلم[ دن ظ

 يب هيلا كروعوابرقغب نول نا لمتد لوا دبدلاركذل ماللإ_مكدوصو يراولا يف

 مها مافا همضو جاورالا ماح اهلا قظخرت ودلال اه ةجررلا قنا
 تس مهد مادبل هو هسكع نم ممول الك اهو ةوبرمل انورلقعلايفل عم نم

 تيلعناو لضذا نوكيرق ل لوالاب قمل متودس هلعع سلغن افمدلا اوسبوهدمشاعرمج

 ىراطح أمينا لضاع ماضل ره نا ل خرا نوير دقإلب يلاثلاب ماهل قعرتوهيش ٠
 اهيروماملا ىنيلالتلا نم هت ةيلملا, و هلا ةصلاخهّمين كن 0نابيا هذث فلغا ١ ذاز

 ةيبرتلا قفوفع أداف م اقهفلكيلعئطع م انتر ماب قلعَس لداههعوتوعاو

 يعملاو ئشلاب م ارتههالارس (علاو ملط اعاى || 0 اولا هنوحرص تيولفلا ١ ا

' 

 ١

1 

 ميلا مظطعت أش رتعا نم ةلماعم هلماعيف أ سيو هظفحت2اهدللا نا

 ٌيصضو لضان ناو دصتو هس هجرت (لمو نامز ى ايف يادصق ام رم 0 4هول

 نين مامرمركو هلضفَنمَهَلَعو هقسلبيمزلا ةدام 1 الو ن المل
 بساوسملاب لعا 2 وتو نا صللاو هللا لرلجنو هللااوتتاو لترا م ليلدو ماجن 0٠

 ارداربر فب "رجو نوزخ ل فعب هبضنزوكو فدزح ادنتبط ربج ويرل احل ا 9

 ةصتخ ةلمجمسا اعالطصاو بسلا لالخرملا ةل بابلاو يروشنشلاع :مرتلا ببي

 م زاولانم,ىرزغلاو ١ زاهر هلو نرطا عا سدلوش هنا

 4 0 هاوس ءرصاوملواو زاجت هتقيتحيش امو ُ

 4 / ءنيلااقعراردلا«تارل 8غ لالا بورععفر :
 همرّوو قلخإلال نام ةراببطرفب' 7 ركذ ىننعملاناميىينا رورصقملا دع هنقلعامي ام



 7 مح لد نيج مح ا وااو أ رورو يعي هزل نسا بح سس 5 8
 رسايل بيانا يعم يللا "ماا

 تير

 : د ا 0 . هدف 7-5 2 2 يو ور 200 كما 3 0 00 اس تسلا يل لا ا 7 #5 ا
 . همك تود م و“ - ضد ميسج" تح 2 -7 --- 3 دا : 7 ١
 0 ا لا 1

 4 و3 انس ويسعل يرو نبا 1 0 حسب

 ٠ 8 يل 9

 اسئاترب كملثو ةنسسسل اب نأ دو بانكلابانه توبثل بام ةرامط نان ناو قا عسومع ربع مل

 ريوبعلاب .ذ فتكا كمال ثيع نسال ةصعرل مل | هده اصح نموه بانكلاب م 257
 دازمالاف دو اص تلاوق حتما و نعال مشل عدفراصتقالل لما ثيح نمو ثردموعيرلا 7 ظ

 | تميت ءالسلا تتكروا اىنبا !روررطو ار وسم ضرالا ب تلعج ا دع ملا يصر"
 | _ لاو ليشبديقربؤي نمي 1م سنلا ضف ىلا عزنب بوصضس آو: تيدصو

  ترريلاد ىرلا ميمو اعرسو همظفل رصف لن دم ن موزه ىلا سدت اوبغب هنن كوب
 رطل يعصر صن منيف مهط جنون نيووا ٍنرتلا ازور اوه اذه اهلل لاق
 ١ نعبر زمور رز يوص >2 ررصقلا ل وع داو :صوسصف هؤمنر اوّساو

 0 0 ا مم /
 ..دييتوهلا يا ءا زف هنس او ونمو ام, يوقشس لاتزال يصو ةيزلا ١

 ظ هام ريغ بامعمار /سبو هيدعدلا يصوبلا لوزن مع رسما امأ بوجو يببسو يع درس

 اميذالا هلضا ط طلوع عرس لو مدقْنْلا هلص ا بوجو ببس موجو ببساماو وزؤلا كلت

 ككلذكو انمناهلصا( قرتالا 3 ناوثلاو اسرل الت اعنتم تان امزجو هو معدل كلزكو هيدتس
 لوفرل نر نيو اقلط ءالصنل ضوه هد مل كلزكو ايل بعوتسملا يسم او ضو نك هل
 يدا اوسع كروكر كذكو هوولإبذ بجي صف بيكو هيوتسا اندحدجسلا
 ١ هبال |يئال امةرارا زيا نمووشولاوصو هلصام هبيبف هنيفيكيا كأس د ابعوسهبلقو

 !1 اهيزوآلاة ب اطر يتلا سس وتب اصركذ مرقيأ اهَمْرَم انيازب ةدوصقملا هطررتسو ١
 " ديعبالف ثولطبفم ةاذدعإ باتا نال برادا ىوقنب ايمن ال ناو تلا ةيناقلاىا يصدان نع

 ةئشيرل ةرئلا نر ف اررطم رتاذادعو قلم هن انواملا امأق هسا ةئينع ا بطم
 ”تاكا عي للا دقعا عرس ابتقيقح يآ لاو لود هنيبب ارح شارما نم امو 2
 ةرلاوا ايزو ررزلا هدافادبعلا قررت الغادىبل ءالمرعلا ينوب كرتلا ناين ا مص الا مميالو لوذوهو ينل ف بتل ا وهو اذكراساذاالا ب برسالة ال وكمل مفزطد مزج زمذلا تااهذا



 7 0-0 0 ا

 مسد 1 9

>< 
 2 0 ااا : (نمعا جدسم ل عو | ىيومملا وعرب مرمصفل امبراع: تري: 00

 داجبال“بلتارتعوعولا انتاذدعوا 0 ناملاليوريمجتلا يمنا ةيببب «انهشالا سو مدع اوراس مول اك اههباصا

 م امر لوقا
 5 هرثخ هيأ زي لا فاضمو بم ظوت مل وود ا هسوب ارم طورت

 رعاك ال ا اوبال بسو هال زسهةووب

 ىلا عما وزطبنم يال او ةيدهالا مرهل يا كذم مورخرف لاو لاق كلذلو دارمالاو هب
 لمان ىونطا ةوبفكب ةويؤكلدلا زيبا نم مزليالو ىونلل لوقب نايل والا م للقيام مرفأ يبل
 ردك هيو رقص وكي لاما عنعم ةيرداووصامبيونما ةقييقص ىويل موني جدلا اهمال زمزم الا

 مص لما ةقرتع هنلجل بالا كول احول ةيوابوبس يزل اهدلا ؛ارد نوه كيا فهو ١
 100 ” نوكلراتاوف 000 جمد ره يفلاستلاةيين حلاو

 ْ مالقنوا َتناو سر اقلط
 ثرحلا نمةرابطلا ةينناما؛أرشلا قدر رحا هومتن(6الصلل اخ اتفم فلا ارص

 7 ةرابعو كيرملا نم ب املا نيسيعت ةرايطظلا هب طرشي «اوريكوزؤضا اثدح نال زوم عاذلا

 0 ةرابطلا يزد يكتف لئيعو دامو عوعلا ثوفلو لانكا نسب نيصتلا رسم الو دارمالا
 لربه اذا م ةينوااهتنن تنالخ ل اهل تصابا ياانتحابا) (جرومل تطُمسو ةالسلل تعّرس افيال
 0 تو هريرقن فوذحماللإلع بيرم لاةاذلذ اهعاونابةالصلا حابا كين ةداهطلا

 ج ىملا نارها ل ارك ةيزدوا ىلوا 9 لَ 080 (هروكتلالدوتلا فروىولو لافاثلف ةالتملا مانا 4 هيغب

 وحلا - نيئلاف حارس والصلا ةروريضوا صارم ةالصلا وكنا معتلاب يونا الصلا عاما
 ةرنلا صمل ليش ثلا خفت ايبحانإ ثا نلطلاوميالو ةروويسللوات ارب ”(تلاو

 اوقيع عيت ش رولا ور ةينب وِتارَو ةيِنلاق الطاب عنف رعارترالا ةيبرعتلا
 تازلاوار خضار ميتلا نال هئيذب رملي (نلود ةىبضض نمربالو ثنا توي ارمع اذا نال

 6 دلال أ يشب ةييلا ريق اذا اما دياز يش ةينلاديقي ماذااذههو كيرلا فأر ناي ءونصول أ

 د دمت روصقةداجع ناو كئلاكلا طرتلا هميب هباصاخ نول نار بالت



 ةرالا يتلا قياس هو هذام ىملا طال ةءاصنا وتلا قطن يش د نص باليل
 يلاقي هدايا ارزنن هارتدا ترشد عدوك اهلا ب بتال ةدابع ىيل ةاةدعؤ وهو

 ثوكمت ينيلاوممل اولا 5 لمس [ئئالوا يا ةرابط تورد يعئال انمدأ | عوكو لطب ]

 أ نال دراو ةلهلاو نزعزنا دازاو ساذولا ل سلاب يا تا ذر حو ةالسلل زوو | ةالصاما يونملا
 |. هلوتلب سان[ لءريرطبال ةالصلل مهيتلا تيوز هلوتكدوجسلا حارس زجر قف
 ص ارتسا بع علا ل كرو! [ضوكو ةالسلا متل ا رس وونما نوكمزا ةالض امأ ىونملا وكمت

 | يونءا نوليفلوقمف:ةلضلا عوخؤ اهلخداول ةزازإلاةالصلو ا هلتامءلاوجريف داصلاهدهق 200.
 ,+ ةدهاموازهةوؤلتنا ةروسوا هجو نم ةزلص انيال يلوا الل ةز اح ةالصولو َجالصاما 3 4م ظ

 || اضيع عافت رلرتونوا بنبحوصو تلا قالو ةللاؤةالسلا زياش 4 ريال هي ٍ ١
 ةراابط نورب وقنا ةدورمشيا هدابش وهو ةرادرطاا مدل ددال انبم !لك ال ايهم انوا ريا 1

 تاطتنوتلا اين اكلم مسالا هذهرما طارتشاو عرب ميما هب يصيتلا 0

 ةوالملا ةرؤخسوا ةرازمباةالصوأ ةالسنا ةيئد نمر ارح بد ةليصال مربع نما دج

 . عيشاابنج نطو نسما ارح ثرحر صو نقلا 5: زلزجتلا فلم فلو ىاقلا نارتو لت

1 

 , ةدوبعطت ةزابعأ يقوي كرما 3!ضذاوبإ سالو ضيع عفان زصا نع هنرق ميو غم 3 صا انوع اياب ذاع امج نيب رطتل اب ةرط اذه نكت يلو قتلا هتوناذ أر اذكر يحصل ماللج 0
 ةشوارلوموهو

 ًٍ ىسل نجلا ولف هانغمو انوع تبل ل سانا لوط ا ةطفبتي ناطور رانك ةروصتم :وامع

 نال ناو ةدارملا فرقف يسال وضد ة ' يزنيلرم» هنوارال ايزو تهينعبلا 2
 وهاك هيف الص مزون ارضنا دلعتو ءاربكألا نم «رابظر يشب تال عحاطالم

 ا 2 سلا ثول اذا ةووصقم ةددهي زاير ةراربط نوريلحيالوا يصالا ين هعيالنبوك لجال مي

 /انكو 17 1400 يتادانلا اهنا ثلاثا اهي رونقلا ةرايزل زك ماا ميت
 يل فالاطالو

 ا 0 اك الو ثباكل ا ام ' ١ اطومف كد انل

 0 : 4 5 : 0 1 0 0/2 يد
 ١ يا . 3 0

 00 اا



 علا را 222
 ل ل ا بف ةحصع 9< - ا

00 7 
 مسالا يور رتاأس تسر راتو عموممنم ةماعلا 8

 ا الملا نال داع رباس راسو بيلا سار مالسالا ذا هرمتوميفل اهلا عمت ةدوصتس رق يوري
 ١ ظ ا ”الوعالاوصو متالرعن ةهننصربا ذو داما اركلاهلا يف نم ايصصرمرول الصار املا رجت

 . قنا وسل روبط اوتلا سك 5 دع هرداوصراو قب ارق 9١أل اوببط بالا لوح (ىأ مسك يلع هوبا ىلع

 1 ' 4 ةروهسلجت ولو للا سارقلا ف نالخؤعر توسل دعم تفبف هرومط هطعجدارمإلا لات 1

 ١ ظ يا 09 نع 1 ةالسلا بويشال هوقزعف كو الخزف“ و

 ا 5 ناو وسم اورواونلا باور يفو ىف ييطدرتلا سبا ىلا ه ردع ٌميرق

 2 كذرع (٠ نيرا يداه ؤع» امعاالو ننسمملا هرلذاط | اتيوعو يتلا سيئا

 2 يو رطل نمل جول متلا يطال ورطالال م ظ
 يرسم 0

 0 ظ " را وؤوسؤلاو لا مرفهن اهسبرت) ليم مشل نعام دهن يا هروب ةرشع 2 لإ
 1 د 3+ .  ٠ ماوعضاليما الم ئسرفلو هوبرا جسارفلا نمدلربلا نإ 00 0

 ١ ١١0٠| اوعي عرذلوبرا عابلاو مق تاعابلانيافلايطاو 2-48
 6-0 0 . ةوسمالاره ام نوريمعلا هروب نم ب عبراوباصالا ضار -

 3 اج ماج م وم دوو" ظ

 وطي + عجرما أ نكي ل ! يبو نم ناحقفتار مش تس تاريعشلا ب 5 ا
 ' 2 يصر هوططؤلإر دست عاسرؤبلاو دارو الا لاك زيبسرف شمل ليل اىاوصو فلا

 لور هللاا] ١ هلا ال قرورعد رعب اهسضا نورشعو وييراؤهر رع ائلا حار نب قتهسو عار ذ

 / ب“ 2 ل'روهشحلاوعور اتم ارص]يلابزيرقتلا يار اناا ته خلا راب وقوي هللا وسر 9
 ل 1 1 3 سه ال نان اليم دا ةئدح ىلا ةنععوض ا يودو توام هذه باهزإلاب هما رويبجلازمع_ عا

 ميلا سامو دازم اهلا ةاطازسا هوؤرس غرتنوصؤ عاب ع اصرلاج لقول لاو هم اما م

 2 ونار ننال وا عيال هيا هاهعيسرلا يالا مناف رمال : -

 ! ارم 530 ظ

4 8١# 1 

5-5 2 



 رم 7 راب ا 1

 0 يع 1
 هيد 7 ا وال

 2 2+ ا 37 0 /

0 
 ؛ 6 : 9

 شفنو عار ذ ةوطخلا يا وهو موطحفالا ورا ىلا ينجي ابيت يسلك 1 0
 | اس تا ويحرم ةافإ ا ةنسداعب ا دقؤلررب ميسم 0 0

 ١ 2 ءاماع'لبم والاهع هروبل ناللاذا ةر زلال ركزم اوه وماعلا عار رد
 ا هثغع روب ان اذولو فال ىاز وز صولا

 0 كارو /الو اما ارعتبباب ضرملا فاي يلا ميدملان ب داها نمرم ل ويم مزولا نمر "يهيم

 ظ هضايومول ضيراوك وو لبرلا ضررا تب ةيساحو قشملا لقلو هراوعر انيغنالد» فاّسسؤلا ل ظ

 | تلاد اونا نم ناياتعد كف ليما زبر ونر موصلاب نمر تييزلاويوععلا اذن » (
 ظ هنا اروتسملا ياتو رعوسص قدام بيبر األ: 1 رق لفلا ةسيفا داني م ا
 00 رار سدالا الابد - ١

 ظ 0 9 007 مم
 ناظاضرسلا عئذامانع رو بنج انام زاوسمب عطساموا نضسملا ءاطا اهب دوب سييرا ا

 ]|| عي دلاصو نيتيلو نلف لذاعام بيساو هواش يان ل3: ارسالاو م 7 ١
 م كلاس يلا لو ودبل يرمملا فب ىطسياموا ضمسم اغا مرعاذاو نجم يل الا

 1 قوطي 4 اهثمو ةلررلا يس ةرفمنف هلل 0 50 7 0 | !ةلحلاب 1 د

 هفاثواوضو ا اويببكىمدال اي أ ةريع نم نر لوا ىدا نم قيما نا اوم ودع

 فاو لإ لعؤ ةمنعةناملانال هاما يل ةفاشواادل اموات مف اخوا ةسقنيلعو زعل ىا بعت زنرلا ا
 ؟(/اب ةرابزحلا ماس نم

 00 اللا نونرلا فاما ؛اطاريعاهل ضوعتي امس و ملا ىمئل]ربالو الوب هل نأف

 .٠ مريح ةداعل الفرك هن رازعالا هره ترعؤ اذإو هلطع هيطمتل املزوكي الفرس اوما اما جم

 سلا يف بلغنا نالوعمو مت اذايازؤسلاي ىبحنموجدداعاال نلاركو رين وليم فل 2 لح و
 * هه .-*
 0 و 0

0 

| 

 ا
1 

1 

"1 
7 

١ 

٠. 

0# 
١ 



 ء[إلا

' 
 اعلا |

 1 "3 صاف نامي ملا ىوبملا اهاو عرسسم ع ىلملايف لاق ىبحل ارح مبلا ضار و 4املا مدع
 1 د لربع هراإاف زب ويارعلا ناو رئاوعاطؤب ريد اعيلصنو ميش ان ءاطادجي ملاذ ١
 ١ ١ 2002 ينل مييطارزولا نمو ياهنموأهن الص ديمي هان ميدمف تتولاملرإا وا ءونعولا
 ١ ّْ هالايام «انا باص نام ناذ امزئامع ناو ىشطع ذل ءاضألا ا اع

 1 ناد هاي نادل و اربوف مم هنحا هوذري م نأو لمص م ل هودد بجوالاو مب يبواوهف
 ١ ,اماةييسنمملا ضي ن ايغيندو انورصم ناذ زعالا ل ثق ناو ردص مدف ءاط أ بعاصتف
 ١ روك الو ,ازيرمرلي | نع[ نر فتسم ؛اذلا بع اص ناطو موصولا ىبنصالا عبمصاانأو

 لاف اى وااالاع مهرثطعلا فاما هذاا اردزرم ج.اوسلا نسر ارم م ها ىدبج هلل

 هعوألاهقيذر ٍلعهؤاعو ا هسفني ع هف اه راو ل وب امنوا ئمإ ايد وأم نم فاع
 / 1[ اإج عشلا ب2 ص اط يلوا باج نم ةرصملا قيفرف ةلفاقلا قبفرب ديق ةل اهلا

 1 "5 6 و ملعب اصلا فور العا لحن تك ايل مدارلأ |تناقولو اقلطم هّيبا د يفع ناصوا 0
 ش تا م هب( رزعتلف (نالادصو اذا الاو مانا ق ةلاسفلا ظفمر زون اذا هيلكيعو اباد ْ

 2+ لامي قمو مالا هفلخن مورو اف نان جارمن وانا ناز عاضلالا ق لع ت1
 0 م" ةدكورفبال ةداكقيذرلا قس نال ةراورصلا قيقرلا هن مالي أ حا 0 5
 7 10 ورجل اْؤطل جانصا اذا | ةرورزطلا نم نام هفلام ةسائئ تاز ايلات اركو المال +
 ةرورنمل 0 اذاءالادوجو رسميا مصيال ريسأ هن نلوم( نم ا 0

 5 3 0 عاوملا نقلا لاقاانلايعييو شي للاهل ةرر طال هلال كرم عطل لا ميتا. 6
 ا 7 ءرززءالوك ىلا ل رص ناالالاو مريتل' هيكورلا هدارمك |رصغتلل ازهقرلإ و اويمف او

 مي و ولدينا لات رعأأط ياذا لآ ريذل اننا ماو ا ملايشيس ملا
 ناار ؤالدرمزل ارا زير ىوقنلا ن او نا ءيالدأب بون وهمتولفو ارتلاق ماو 7
 يضل لاق نيف كلا نلف ارك قطع الا 4م | ي!ريميال و ول انه فعول نأ



 ظ ريصباصرعشب ماا ولد و ايكروقا وقلما تدل حر قننصملا لمت ١ ايل ال (نرسأؤ قو
 م رم اهو ةباخيابج داونلا.ج به موضولا ءاطاو روبل ةأىاهكا يمروكٌرببلا ىلاقارملا عك

 ماهل نوكي ناالا وازمالاو انيردلالونيويانالءةدلاي تلا ةماويما
 تلا ههتتبالو مداسوت مجياوكاركو ذاق هلاتساىااط اف عرب رس ارشل ا

 ' دئافبدوتمرو ملا هرايلاو اه بإب ىسيك اذار وبطلا بازتلا دقاق اكو ءاطارق اذ

 عاىملا الوقلا ىلا ميرد ف بئضوضوبو اريل ايف( ضرع منعوا بلا لتسو

 كرس اقاءاعالاب اطل انهودو ضل وبا لاقو رو ةومبحُي أى ااظررع انهو

 ص ناز م مرول ساو |١ عمسمراسلروسول بال ه :ركريملاوه١ ازهر تكرلا

 .القئيلاو ْييزلاوريبكا 2 ريل هدافا اسباب ان ايدو نارجيو عينت
 (ز اطر نارهسو وكر يقي وع و نيزصم اب هشتي 25و هصّرت ور اسبالأر ب ومَن نع

 أ هلصع اه ششلا عمور اق مامالا جوج وعرلاو تفل ديب ح(يي(ق أي دبالأو سباب
  يسيالوو ولا لو وكر ارل ار صقنال عررط نصاذاو (يس ءارقنالو : المملا مايعل اب رصقيال نا

 ؛اميالاالووصسلاو عن وكرل ايدإو دعي ةؤتم«بلتسلا تازمرصخو ع (مصلا الفلا لاق يي
 هيصاصو مالا دنع نان "ايمي هريطوت نمر ويال يذلا جالا و لونفلا ميدعام يع
 اد داولاو نيؤلا ردك ردا رال ءامال ان نع دلة ةزلدك الد هزرعي نمدعو ولد

 / - زؤكبالد ريجأو لوو ٠ ربعلا وكب ذااما حملا نااعا أمهل اقالخ هزرعارو اق ىصسال
 ناعإبناوتاقلا ركذل الوم ريكر صو ناز مرطشلر أرضا كوع هاساعمملاف (ماتافتإ داممتلامل

 لهو عوزوهتب را مامالا نعو وصرلا رع بررول نالِغيبع نير يمتبالا ا ههزث اهاطف

 را اعط لوبقطارزولا نمو ئسك ارز نعلوملا نعوا ةلصلارك لا هوتلا نير ازا
 أك انني ائنبجواائاو ةقضناؤ هاهد ةزانح 5 الص نال أدنح نالؤكزانعت ةالص تود ىف قوص

 صولات ناخال توفن مالدي يضل 0 : اسم انب وكر يملا اهل
 يي : ا يال

- 

 ع



 الا ظ
زح دن يزال قلطإلا تاتي امناتس الإ

 عداق انتوا لفط وتو ف 

 ىبصينا مل سيلةروفلا ضاكال يلول اوالئالاو هلو انصوت ؟هنم 0 ةنريو#
 1 مرؤتلا قحرل نميلولاارورملاو اهل ست لا م ءاطادوحو مم يمل ابادريطع
 1 ا مقموص عف زؤموهومهعلار زوال نالادا ىلولا نال هزكو ناطنملامانبلع ج:طملاب

 5 ىيلذا توقلا ف اجيرالاو نا .ءلعخوقموص نم دوو دعي لل يمتلا 6 زوجي و١ بلع ْ
 ْ ل الث فيشر ١ وحر د ورعان تارهلا هيد يملا وهر نع ةدائالا فقرل ظ

 1 ”اوولاوع الن دولا ىف اننارعصتتلا ري از ييضرسلا هوجو هوركم بز انجن ار يطاق كال
 ىرازمشلإ 59 يصاقافلا ”ريسيز او ةروولادهناما هوصولالع ةررهلا ب يطاق جراح ترطصا واو

 و (ةةراخاب د عر لاو ضب ياو ةونيي صو رن ءالعو ألا هرج ع

 : ةررزلاب اغلالوالاوصتتلان فنتك لو معلا درعل هزاو هزع عزب ءوضرلاٍ عر م جنو 6

 هىدب ارازعال |س وخلا انه كلزكررع جالص وذ ى دوا ءاضوتي ل ناووونمولا لع

 ؛اضوتول تيكن 4 نائاههم وتر ةالصلا متوعن تندم ذا وهما ازهو املا دوصو ونس يللا

 راروالا نمابلرعتل نال كلازمو قلضاهل سبل رعلا ةالصو ىدن محتال مارال م [رضعن كودي
 7 2 هلا هرصربع نما نكئوز ا لوفنراوجاب لرتساو ةالسلا روفت موصول ل ومشاول كممك

 هك اع تشرف ةزانجهالنماعلت اىاوا والاتعللا 0 وكر نس (نع ثعا هزنارعانرم "- '

 توون: ةلرشل | نال ايسو اطل د يح سب قولو لم زكر يلو لاب سل ضن اهون تقحوا 2 يا '

 اطال سارع نزرع ذو أريم| ننا هدناردكىريم راف اهملا مامالا تح مرفت( ئلذ 2 0 ظ

 نرلا بعربا ناطلحلا نب :غ نب هللادبع ماجا ئصوف يصوم ال الفا لاق اىع هنا ل

 ثالثة لس زكي تام ثيداحا نع مالو كربلا ادا هبط خامس خرم ويبرلا بارا
 يل هنأ هع ددلا ومر ضاق د حبل و نين (خلو مبراوعلا نهرلو عبرا ة ةئسللتز ناكمسو

 ضايع سبي ام تذو زاربلاواعانلرف اهيل صر تف ا



 وارنرةلاباما هاما ا نسرردلا ةالصإ نيعمج مع هدلا يكرر باد
 ىلا نإو ثرح هّوبس ناب نيريهلال هر انا ةالصإلا ام: ' اني نامولو مدقناه لرب اال

 0 57 مالو مند تلا ناخذ 0 ةالصؤ قبلا ناموا ةزانجا 5 تالصو 0

 ش٠ ةوىأ. لل يلا ءاسزدل رو شالاورظو باول تو ةزاذلا عشري ؛اانهحع هزيل كلذو زها

 ْ 1 كساس لمن البق (شقرن ناغ نا رانج ةالصو ناوهو لسصفت هش ءاوك ا ىو يطل لات

 | ايرتمواءاملاماما|قاعتا معن لرتلا فاخ ناريعلاي ماو ميت ءونصولاب سا نا تاروت
 ظ ٍ 0 ا[ يش زكر وازدكم' ناقالاو
 ٠ عيرطناو مامالا عر ومي طصن زيدا ذا تبوقلا نما ااتبالوطصولا عسا اضدعو
 ( توفل فرعنا ماماللو رمسضنزناطصؤ هامل اد صاف [ءاضؤنولاال؛انبلالراصرعتلاب
 شاذان اسير هرغعو سيلا هش م مرتع در ون مال فار

 فالف اشم لا لاعامإ نقم ةنالرمرع هزط فعرزغار١اما ديس ا ورك
 هن ادعو نخيل ١ توفت تن لن مادال ادعمنا ترش اا رولا ةالعع نا

 ا ا وإلا ةمورلورو اولا وظل تيونز مذا دزنس اهوادا

 1 يلكلا ف تقرلا تون ىفوحأ من لقو نقولا هي ولايك بنل "بلا نللركو ةمجلا 37

 ١ يمقن لوول امزدا هرج هّشاوو هوضولاد لفتشاول ىلا درعلو بيسر وتلا طوصالو 0 , ا

 0 أ” قباب قلخ اماف سي ذ اولا ضقت كلركو برجا الص توفيويبرزغلا كال لاق كمال
 ئ ا لطيالذ تون اال فوشلاو ا ىوسكلو ا ذاوص يلا دم ذخ اهتز معمتوداا

 1 قامو فدو ديد ا مدرو ءالسلاو مولا 5 ايزعلام طر كشننال ا, ليام انلو

 تلا نيوركأ طور 3 نم تسلاثلا ريوستلارص اص عرتا ورع ى ملاق اللا '

 دا وُ ةرارلد نربي هالك بيطب وتياارعاط ا عمدفييلزال بدر هاب افكت
 همسول ىزلاوهو ىف والاوصر روبط بص يدم لاو 0 انعم أب يط ارروسم | اوهمس

 ةساؤ



 "7 تلا ودزصالا قر هاطناوروبطلا نصعرهاكلا نول ئنيت دارس يخت س اج
 م : هه 3 8-3 5 تز . - فوزحوط طش الام نم ههعا صرنا ثاهزلتلاز ملول ايزمةس لارا نهدىلا

 يرلاوصو ني ناورولبلاو ح.اجزلارعيمتلا 7 وجيالو بتل ا تّدو ضرالا و شحم بوكر يتعيو يأ ظ
 000 تاه لرتال» زوجيإل هسه يعبد ةرمجم ا بارت مهتؤلو مارتن ارجو لمرلا نم املصاقاك 0 هةشساووبسا كد ديزل الل ىو تان ل طاش ب ١
 ١ سونوزب اعط رطل رتج تنل عر اوولا ع ارسلاو (مروجؤالاو نا ساب هنائياعينع كبت
 0 7 تسييس نر ا ا ل ظ 0 هتلاز وجواز مرلا زول (زالغاوف نسا نسو بازملا عا فطار عديل كو فلو 9
 را ةوبيتوى 4 وصو خزرزل اب اعز تلا نرصد نوي لل هز هركو ةفعي اواو ك دع قط 5
 : يروا كد ”ناولا سس قدح لازال ديلا عوض وو ضيا هعيص ف طرب كلي ص 3 ظ ردن ا بأ , 5 0 نأ

 الل قام 1 1 زل 0
 ما رم 27" ني |ياحو ىلللا فى تلطت ةرزملا(رضرنع ةرؤسلا, يذلا وجو يا ةرونلاد ىرانتلاي(طيبو
 700000 نافعا نط ةلروو جول هوك ميلا وب زاد ةنادلوشس ازال رذلانسوزم

 م تار عا تاكو اوةرتولابارلد يول بارتي ولا زوجي اركو اب,رعتلا روييا ىلوماقلا يل 4 ١ س »اا . : 4 ا
 ش ئروملا ياهفمالاوهوؤاوسا ا لمع لكو ف وباسلا»دوماو قارب جاك رسام

 اههكونمو اراسمعا يوتنو ا يكأ نيدلا عفن سب ايد رابوهو بباهيلا ةريز لاقد الأب 5
 عفنلا خائبؤ نال ع[مملا نم يشدعس ليعذلاو ناهلاو ب ويشن اهسعياصدالاو تامل مارك أ

 رين اوتار ويا يتيما دعو وشل تذييل( اا يع يدع ساؤصهنلا لولاق ١"
 ا و انلا ةونم و ار وس !(ناويردوهو تروا ىس

 ميدادن 4 . مانخالا ماد اقفطعو رن | ترد رفسبا ب ونس نمي ار اؤصوارابأ الق نول فلا تربل نوي يك | ا لا لاا نادلاو ىوارتل ل (صربكو رورابلا ةوصص و [ًمرككؤص !تاويودوصو تنربكلا دروكوجا ٠
 تاسازعر صوب ةقرزب روشسرمنحاجو حي ررولا نال اق م يذلا وجيأيا م. وريؤلاو 5

 ةيبلا ضقني ب جئقلاوالاّقكا نيدلا عفش روركير رك وول ءاؤصنوفرمت حفر انوع
 هربطغ وكس من رج نم نوروموصو قيقعلا ربّما فلا مرعنلا روكأبا قيّوعلاو يهلا 8 : : 1 رورفلابتمتتدي تروتفا مراقد ا هنعمدلا يصر قو اسلا عع زعو لاما يذلا تروي نلاالا

 ادحو 0

 77 مه

ْ 

 ل



 اتكادو نانسالا جسوولجيهتت نا اه ةلسنا بزل نع هكون ندوب ظ20000
 لا نائونلا نمو فناو نرسلا و وفن هيغل ةلثللا ىم مرلازخوفسورهبركلا ٠

 داج ياسو ىينارورسو خلو ريطو لذي ب قيقعل بمن بوسو ميعمداوم منا ذوو
 ْ تهابلارجد دجربالا» عدلا نفلاو ذرمإلا ورئلثلا ,عاؤناب توق ايلاو < باطل ىساملا# 6
 ١ اهلا طلت] نارا ونوم يلا اولا ف لاقل ةريزلاف ماتو مشيلاو .٠ ؟ىميعم اللا
 ١ | تاداجلا يلع نيباطسوتممن اما بعاس هر اوزوجيال يذلا ىو بتسكلا دم اع يزلاوعو 0

 1 )اذواق تبيه كد يعزم تابنا هاو رش يص ماه ل ديشاذ
 0 ين جراصوزجت ا, دال ضمرالوسنج مويا زا ربظف َةُعاَم ةبمشتمزعع باشر

 5 : قلب ااا دبل رج يف بما ال ابريل نوجد يكن وهلا 0 انثردلاوو
 اقوحسمولو وول
 5 ديلملاو قوئرم روكي امرا دامد ةلازوحيد ديرتيالبازتلا ثال ةرتجلا لمرالاب لا اوميعئم ه دلو

 6 تبايذلا نرسم لطم ناالا يدابزلا ةمورجاللك قرن 1

 ا 0 0 مولعسر يطلا وعرف هنروإبشفا رق نيقرس هب

 لمنال زيقرتىلأ نمر الابو اقباس دوت نع ذهبى اذّمكالا يوالا د انرلا يلع بلغت لنا
 ] 0 بلاقلا:نازتل انررمتلا روحو اهلاوي نم اهيا قرعا ضراللا ن ايععبسام

 286 جفنال هنا ديسلاهد افايو ارممابالو بولفملاب وجيالو نمرا) | ىمسربخ /

 2 واصلا )1و سريا س (ئيلاو لهرلاو ةزفلاومضنريجتلاز وحي الو مزق 8

 يش لل نا هلطباضو تاس هريئك نا مالل تالا ل يوري سالم اسد 7/127 ال مرالا ونجم هال تردملا و تماداماهيريجتلاوهمق لا قاما ربملا .. هينرلاو لاو

 ىواشلارنانؤ لا :داجالاو كوع ص يلانزوفإل قاءالاب عطغشوا ١وامرريسي 1
 ١ تحيض يارا موطص دليلا مهب َتناررفو وجيل 2كوب يالا محلا مداورلا ل نا وص اب ًاريدص

 ابعريمضتوهرارتلاب ةرميضتو ءربخ د الوا بازت نال هاوس ضمرالا هصؤل مهئاكيوسملاو لعافما نم
 زنولل ْ ظ 7



 4 | كو هريرقت نوزمل ةلحبو اطعطلا]و ىلما جيا الز ريو هت لوقل بلغ ذنولل َ

 ظ الئولمالا ب فخ قلطس يوسلادابع ةلاد مالا هده نا يعب إما لول معنال ب لغالا مف تانع التت

 0 . تاريلاو هيولاوعو ملا لكى المل |باعيتسا املا طررنلا نم عبار تلاع رقم عب
 8 لسفلارصو هلصاب هل (ىاحلا مدنا مئىدملاوهو ةداورلارص لن مسملاب عمق فرملا يلا

 51 ١ : ع 5-6 8 7 ١
 ١ عااصالا سام ليد هوبصانم ماذا عرتيت دارم ١ نما اصمم هيؤلاكزاوجمرعل ٠

 ا : اننا 213 ظ

 يجامل نيبامو هيما نيتلا ةتولا ديلا هولا رش عتيد رب نم دبر
 تندر. يورو تبا يدل اعزب نام دراوملا ةارا عزغتد ثينبعلاو "ري : سن 2 5 0 ا ؛ 10
 ويلا ءوشل ايسكو هىسيوتصام)خ ساورعزن اوصوكو راوشلاو ياا جبد إمعاو 3 ]
 1 ْ بم اصلوت لحي هيلعو زسرتسملا ال ةرشبلا رز ىئ اوهو ةونصولا و هرسغ سييزلإوشلااي١ يأ

0 
ِْ 

 ظ

 7 لقءرش ارب باوّسالا طارتشال ة دع هلص ب هل اكامأا 9تيشاجلاسسرازولا للام 1 مسيو وجاربةئكلا ٍقالئارع انهي سؤيكرا هرص. ةرشبلالازمدتم اينما أ ظ غلاب ره ةورؤنلا يملا اللا يغير انك يتلا عيفل امس هيدعس جب الءارلا 1
 ىلا دءالاو يلازؤالالاقوهف (كمامالاو اهيا جلو توه قفارل اي مسم اوت مدانمالاز ْ

 لاقو منع اصر سارح بأ لو رمتو ةورصم أ سموا َملاو روصو يفسلا
 نم ىررثلا كرتول اذه احد ئريلاو حولا للا حسم قو اصخن نين اصارالايل يبل
 مسحب دما مولا رهرملا ق ن اًيداورمرولو مل زي عبرلا نم لقا هكون ول منا ةريؤزلا ىف و ري زي حسم ريع
 يو اانا او يونا ميز ومرلا نم لقا نام ول رو ريطا نا وسما هاور امّماورلا هاف فعموبا
 يواوبرلا نم لفأ لد تك ام نالراوسلاو يلا عزن الو وباصالا ل يكب كال ناودلا كر صيفعو
 ف نيززولا يلا عسملا ةياور حرمحلاو عربؤسرلا يلا عسملا ىازنا ةفينحيلا نع عسل اىورو

 مط نات رصممإلا ْ عمد اواص لوف اورل رع الن هدو ليم الاف كلزلو دارمالاو
 الو عاسلا لاا مرض يكاد انشلا عيتعم ىلازغت نيقفرما يلا نيعارذلا عزصو يرلا
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 ليعيو نأزجا طري يزل ابو ههجو ملديد يرحإ مسمول ينح عيبديلإب مسملا طرتشي
 الا زماتف نيوكلا يدح ا عرطقم ن ازا اهبد ةرتتلارهظت) تلق يرن | يزغالا ديل برعلا
 مسمو,يذع هديا برش سم ! نيك مكس يع هدنا يلصق سن زنا مالا هيلع هلدن
 ةهناث لص برصد فيرا هدهصو اعرب وسمد هجول اء هدر بزعل ور ثن نمرالا هيؤكب

 ” دهم ةيتذوكا يلا زيدري سس يعارعره لغو ًامطاب معار ذ اسس 7 1

 ثاريعتتلا ةئدمل طوالملا نم ىم املا نوم مالو لرعالا (/ال يهزم ارهاظو لوعملا 0
 ههجو نيكو اهزيلأوا هريعديكمءاقم موقي اهوا اهرنكابوا يلا ويري ممم يم لما

 ةيِناَحَربسلا يفلاق ةصاللاو هركذاكز وجال نيعنبص اب يمول عرابؤلا ايقرمبردو

 للتو راو عباصا الث نمل !مهتلا رويل ةسالالا فو عباص الث نمؤقاب رعت ازروجيالو
 "0 فا عسعاو !عربصاب رار يريسسا اذان اف شارلا نختم زل | بعوتسا ىقح 0 1

 | ةالاقرابعو ان ل داعدلا نمل نانل ع مواماوبرردقر استمر ا :

 روز اع وجبل ونمعابواادداو ع مصاب عمسول ايتعاهؤ لب اريل أ ميركوسم ا طرتشي

 ررطلا 0 او طق اولا يف نع مرن انك اشيالا ةانكوازاوسنايضرتم يصور 1 ١

 3 اهطابب دنولاق ثيع ةنسإلاطرم علال ودؤ ياللا حرص لا وعل وو ثلا يد 1 0
 ظ قف ان ىؤنن افرام كيرالا سنا رك مرت ان انور املا هزل اه 6 نطابب برعلا بساع انهو ّيعاو 7

 | 0 هال مالا فس دعاو هلم نايوفاو ن اًبرملا نام ولو معيرعيف ريك رماورعتلا دردالاو ا

 | ذا مريب هزيلاايىاديلاو ءاهمتلا غال |١ عتسم برملاو رام ةروريصيلا لو ريص مرول

 ا لف يل الاشاعات تلا بزعل دازمالاْي اكل مف اىال ناطولر ايلا نم

 ا مره اطب ةيلبزر.طاوسوام ودق انالزش نك عرسك بالا مناص نيبنْزحلا ماؤم موقلو ماوول

 ا 71 موليتعزوجرارهلا وزع عموم مدل ةينب هسار,لطداول لا نم ةصالخ ايف ام دع عرشنو مت و قرع ِك

 2  ثيغاؤو ياهلا ا لاقامووءز وجدى بازللا ماصاوأ نْزملا دعل ثرحا دعيت
 ٍْ ] 5 ةرارطلا مزوجم هضكوو ثدحا الو يطعم عماره تب وع ا 1

 ا مر امعإت م :

4 
 أ
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 ١ 0 , اهب ظ
 4 ياعو روحي هزوسسا م ث دعا أممدوك الم نك هنضدويطوادارعالا ةنايغد نلطخ 3

 ١) ع ' 'ه .
 كازا بو _ ف ثيصاولاو انكر ايدك ةيزلا غنم حسم ا»ل زويل هدهن ثدحاول نك بلا ناب لولا

 0 نا لصاملاو نمل يونا ريالا م نضاو عايش ايل لاق سو ءاًسعالا صعب ]سعد (ونصولا 2 ارز 0 : : : :
 ' 97 8 7 1 5 ٠

 ىلا 3 وهلا دع دونما عوفر يع كتان و تسمم ترودو. ا بدها 26 3 1 2 عفو انك/(بزملا هلع روم) ريال ىصش هر اا ام لقص جو درج اويسالا رون يعن 3 2
 ابيب تدل مامر ١ نبا ييرونلاسسلا مم يطاريسلار اولا مع تاارؤع يدل اراك ملا العلا
 ن لو موزولا عا ا زدارق اراع مرقتو مارد كرام جارملاب هوؤنو مب اع يهمتن مس
 يوب 5 يدعا "سامر ي تام هؤؤلا لوصأ يرتلاووياوبإ امس امس فينا رافق داو
 0 يروا. يتعص, بعد ابشل يالا وبوس ال يذلا اهب مدبب 007
 3 7 و اريص اوهيينلاقءاعتهنلا نالوسك الإ رمل ناكل! قدر وماحلا نال اعّرس ِ ١

 , 6 تاريطوتلا سو هع هدا وصلو لويو رسم اب يلا نيب اوجاسماز |ينيط
 موظيالا ىرنلاوهؤتذ نايا دارا يلاهلا جدع .ززباوا نيرىسكا عم الا ة دارا عاما
 "ورب [ مس دللاو زوما وبف عالاوهام ووتر طلابداراناوا نيرا لاصا

 هل, لاح انبام عالمهنا عقلا عل طوبّرسل] م عباسلا باومصل انواع
 ا لعاقتوا لوب جطبرل ثرح نم مانوا سافن نم ناؤوا لا ضيخ م ناوواؤسع

 3 الوم نم يا! اهم عرماذل  ةوضولا و هو هلصا طيسوه او نكربلل ايس هد
 عنو كلو عشك اما ككذو رسل لع مسا عئعام لا ورجل َرعع ٠

 لياح دال ملا ىلعال عاما فكي ميلع مسملا عئاطام يا ماريصل أل نيوعز

 ةداز امهتلا ىإ هيبسو دارما سهلا يي( ئريل الو تولا دع مسملا توكل
 ..... ٠ لقفلاوعو ةنبان موعو طوزسو هونصولا ف مدت 5ذايظلاالا لكالام

  قوؤلاو تترلا قييطو ساقلاو يملا مرعو كرخلادوبعوو مالسلاو مولا
. 



 سك نع يا اىنعوم هونعولا ف اهتايبرت ذر ديسلا لانمعلا هصز وجامع
 ظ انه انداعا

 1 اتيرض نمل اناو هولا سو نيريلا مق يملا اذكرو مه
 ([3 بارتلا ضرباصا اا اسم لوصفلو م هتول يحسم نع بزحلا ن وك هم اللا ب ا

 ١ دازمالا يف لانا سو ,يلح هللا وص هند نم لم اي البق ةنيفيكو دا لاحم يتلا ليني
 | لع زةيحابا لاس مالصالا ف نهرب اوكح مادالا نعاضبا هنتفيك تركذدتو

 | اع هضكأعا م هبهجو يسم ماىرضشل مرنداو مريب لق اف ديدصل| عزا
 منييفرلا < ا ا الذ يِللب حسم امضفنو أم وفرك راو 4 :

 ريرظينزلاو وباصالاليلمتتةواو كري مو عاوملات الوقلا ىف لاق هتسيبت ياللا

 ضم ركذارك نيىرارزلا عسم ]رق ضفنل ارق ةياثا ةيرسلاو ماوس كملزم َّنْم

 ناعيد تف ةلنعوكوا بونوكوا ناويحرط عر افلا نالول «سسسزت لصاوالا

 نان اق هددعموسمرا رول رن ار ظين اب ينإويسالا كردثو ءاسالا هؤتب ال رابفلاب 0 3

 شائررلاو اهرعو ةىربس جتل ' نتسو ةنؤعإف ىصوعو ريل ىلاقروحيالرطبال 0 8

 , اهابداو امر اياد ,نؤكئطابب بزعلا هيا «ننسبو ةضضمو ,نك نطابب بزعل ةدايزب 9 ١

 ظ ا ” ل نوال تيشلا تنل بل 0 ا 007 لاش ا ويظنو

 1 هيلعصرب |سوبلا هله( هب بيرام اناا روصولاوهو هزم( 1 الو ةرو نفل
 1! "كا داطسو هي هدام هلت ارم ين لوس ا -

 "0 ربع ارتد انتي اسر رب ارضع اهرايدأ 2 ارنا يف اهرعمصو دعن تيديلا لامقا 2/يلارابواي

 وظن مينو مافاو ماسلا 0001 نهم ىإ نعيو د أ( تيوب الو رك مامالا نعدرو مَ مركرشلالو 3

 1 0 ا كس ةرسلاعانا
 ظ ري انبلا يا /
١ 

  7ث



 من
 ما

 م ةميمؤ اناا يساعد ا "نييك خونوبا لاسم 00
 امرغر برملارود "ع ةهعول صرح الفو ضرالا ا كوك طاب المحن ايكريذاو عامر و

 داع لولاة دو «.ةنحو ميديب عبسم [سموهلزعسام, نعيش نب رانا اميصيقن ظ

 عجول اهم اضاف ينل زا يضل امضفنو يوفر اهوا ادا سيتي بان هيوك 1

 0 نك شفير طابو اعاني ارذاهرم نك لب وس عيوالاو
 الا نولو ملاك درب انوي اىهلا ن الولي لاقانئذرلأ يل كسملا كو نابل هفضضورع اللا 9 .٠

 2 1 ههسيالاناريعالاو باول نك عسل صو يب 4 راسلا نيب زيفيكلا نس موطعب زكام م ٍَ
 بْرعلا ملاح عباصالا مدل مذلا ننتت ىف وباسلاو عب اين باوك ) 4

 وم ميلا هانصعال تقول واي ينل ابنت برذ هامل لات لا دي تلا ةقيقع و ةفلامض كلو ظ

 هولا باع امال اوعي فحل ني لا عاذأو ةززنس الإ شد عر انو

 وجرب ولن هرط ثيفيبالا هكع) و زيالم ةقبقع موفي انزهلا دة 07 نإ
 .تلمكذو :وينا ٌعيوةسالث قولا هال ادوصو نمورطيغع يملا ذا اماو ا | © ةكاددا '

 وصو ىّجسلا تتولا جرح لبق اهرفعو ةيناملأي (4 نوما تفولاو يعدو
 زؤالئازعسم رانا( اصرنم ان برذي ة الصوف تقولا نمربزالا نفعا لوا
 بيفمسق يلا م ىلاباليفو اههقد لو ١ نحب ؤملا .:رؤيالاز لو ىلا يفت يا رصعلا

 _ لككارواردلا يوسربعاتل اي ةري اال ذا طكالا لوف ياسّؤلا هليعو قفشلا ا

 ونون لباني رؤل دن عبس رلدام يتلا روطلا تير العلا. ذي
 هولازرلصاو و : كل زا قاض لتسعالا ماماالا هلع يل“ م مما
 وزان . ١ نضام مزاتسا تالداعهذاتسال ذل ذا دولا ١ اعالضف ءاع ايدوف ةالصلازعااذ 4
 "تالا ؛رطأت زف تبعا وكلا هيو نم كد نصقسادقواضولالوا مهلا

 لا ءاصالاب دوق تايدابتجالا نم كثد اجو إ تنال هز انسال لان ا كارتر ير اعلا ل اماهتيدايتح
 نون رلا ريب نبا كرابلا نإ قا ردبس دام ماضي بمنع داهع 1010و ْ

 يوم“ ىلا
 ا

5 
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 '  قفرم ةريتكوافلا



 عبسلام يزلا رهو اب/اولو اباضاد عراه اهراوساوب ولا ماياي س نافعا نم نام

 نينو حزم ساند سالو هر وو ربرزرل مه ب أولم تراملو م ايد زمصوبا نو عذر ارعلا

 ١ 0 ا تراك باني ىلا اًنررقو الا ) وسو نم نلف هدلومو-لادو
 00 م رزكا ةاياصا ام هكا رع درلا نموجي اطرح +

 ظ 5 ررك دو وفض الر لل لع َةْوَت ينحا نم هلنا كهرب 4

 يا اهروزحد 4و امانا مالا سراردو رش لولا ىحتفقيلو نام اد انكهو

 ,قبرد هو يعدغأأ عيدي عرس ام املا هذاتساو ةؤيينعولا مامالاوج وزعي لة مدقنولا

 .. كلامدبا ىطاا يارد زاجل ىرعرلاب نراهن نو الضو الاع قل 'ناكر وبما مامالا ي وكلا. ا

 يروملا ن اييس نعيورو نيد اتنار ارإ يقل و ف 9١ ىلإ س هللا بص نعىو رو هولكو مدع هينا مر اأو دام مامالا لا
 ص لمالا مالاو «<و 7 ىا

 لابد عولابو !يزاعلا يلع بوُثلاب دعولإب قينحيلادرعربذ املا سحيو يبل م اىهلا دال

 َتاوَرهعا 2
 ارم نب .دان صايد امر, ةنملل اني "و دلدح نعل ىلا ةاضعلا نافيا هذان غن أك و

 1 كولا ِ اراد ار مو فصيل |
 1 ' ده و سوي :لالاو ايوثلاب يا والو بوث ا يع مرر سرد متنوع الا ةصالفلا ف 8 ولا

 ظ 9 'دكول اه ةالؤو ا ثمقلا ريالا, فاذولو 30د دبلاب ير يا زيطاتل ا كباط درر : 0 الام ١

 ظ 7 اق يور تنبات لعاظ امريدعولا راخوبزاديح ردك وبلا 7 110

 0 أيل وحول عر نى ناطعبالاق حان ههنا مرعر د ل اي

 هلا ران زل اسو (مزوبورلا مناع رز والا ويب رس ف عبامو نصقنلاو ناي لو ضدول قلذو 2

 رصاث

 0 اما نال ازا مدلك د داتآعناو انمقلا فاضولد ءاطان عون | رد ةلملا ىاربخ اكل

 ش ءاجي تالا هريعرموي ل دووعب لجأوا أما ايم نود نم أيبقوارواولاشكيا اد وموم

 هنمابدر توا يلجوما ميلارل عابا 1 [ملانال ضال! سجيالذ سكان اليم ماريو
 دانلود نادال رعب نر رورخانلا ونمو علا ناصو ءاشال 3

 ١
 م

 تتولاوع وزب داضقلاو تلم ءامالاددعييطاذلا بأم ا وول ذو ا ع يك هوك |قزرلاا . تاطرمل ا صاص

 لعن
 مان يلا لاسرايغنسدخا ةهريئارل يكرر اوسدوا هتف جولْغ غانا نلط نام كيابراب تلزإلا

 هرم



 0| 2000 م6  قضزالانك طخ ءابرا 2ةوطص عارض نالت ةولقلا ياهو لسحلا ةئبم 0 نااار سا هس ا ظ
 | ل اف ىي ا فال قفار اوهو موس تمر رادقمويع نبل ف يذلأو بزملاو

 0 مرا بجو ويرالا اريام هنظ ناو ناوعربلايف ا هل نابت نم ةولغ تعد
 00 ريط ورب مقلدو املايا مب رق نلف نا تار عرالا بع ةولفلام سقي هاريم | يفد
 71 للا يبد نفل ةرباغ نال ةَْن صرب ا ل تييب مرتعض ةيؤ سوا اك انه مياح
 0 ناضوا برؤلا نظن نابالاو صاظلا نمالا وس طهد داسالا يف فعرف كس

 ْ رو زول ددجرلهريطردع بجبال يا«. طي لذ ةويؤطوا ايداع ةاوساقلطم الع 1
 ا ٠  نريتتلاو اقلظمياهىموعهزم لاوسلاب ءاطا يا هبلط مزرلي يا بجو عئاملا 00

 7 لور نان زا يررجلاربجما نعي يداولا ىرجي رج بسكلا عب ا هقيفرب ١
 1 مزطجلب فو لؤلاوسلانال بلاعلا ميال عيسحلا لاقو هببلطل لد الث ةداع 1

 71 نمع محلا لوقو هان اخف يحورسلا زالوا لاق رحيما ول الارعتلا ريس امو
 2 ب ٍ و 00 ا اا ؛اليطف عدو طومز ن(لاّوا اما سوقنلا بوصسمنال لجيإت نام عاةيلط يكاكاو ١
 ها طين ناو نيكس زرالعلاو طير اد اقوازعالاسي ل ناو لاس نازشفالا “٠
 ْ ١ ١ ىاورلا ل نيدا بولا واسس ممزهب يراعلا لئلا نمد ىلا مي مورس زل هلشم نيالا
 لعشلابداطاؤرل 0 بعاصل اقاببلع ةنانبلاو عيبا يل رمساورداوملا داوروعواب فطيم هرقل عش م نابل قنوع لات نيموقملا ونت تي ادي لاما نا كل عربذلا ياوهو عاف عيوب هواش هزييال بهي تباختن ةريسي ةدايزبك 2

 0 9 0 ادوموم ىثنلا تأ تأ ,يلع ابجاوولرشلا توك (ىا مالللا انه ىل الاوع نالذ صلا
 | ١ 0 نفمارقد داومألا شاليط ورش هزيم هلغةرعأو هَيوْفن نع بأ الضات تاك ةدوحو عمو همم 3
 ١ ةاعباطدب رك جلال ام زيرو ضوعلا نمش هلب ايام ال اهل نالتا لن ع نعدان امنا ىشحاانلأ نيفلا ٠ 0 1 ا . : 3 1 ١] يصتألا بلل بلا مزيالذ ءرشلا موزلل وؤنلا ستر ضفلاو لا دوجود ةروسلا ةداينلاج" ١ 1 ىقلا . بالا 3
 ل 105 ازا نيرتسالا هعمادومومىملو لثطا نت نم بلطو ا نيررثل ايرحلاف 5
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 وجع ىلاولو مسطاروبط بازثلا مسيو هرلع هزلإوص مل وعل و دارمالا

 1 ا يعدو لإكيردح ام ضل راصاهاور ءاطادجرملام تينا
 + ”ةنكيلا ماملا نالخ نم احوز ضم جازم لل متلايارنداعا لوألا 3 7 - 9 ٠ ٠ ١

 ٠ سجاد فوفو 21 ضوكمزقب ةامو يلع نسال و: [كل1ىيند دا عيار 30
 و رم و اييرول/ د اقسو ةرعملا صر قرح الامس عدو عمنا و عبرا مسعر ياس :

 م نالثم يوزع ملوفو ةافن مدار حر ىطوبسامالل عر ىلا سجن ىو تجزت دع عالطالا دارا كسا
 ار فاعلا م داشداممبيلددو ةصاو ةرئيدو نمزلا هزدعرب ينسدرل د او ىا ينم ادا ملكتلا 9 ”مينيستخيخ
 2ا ل ١ كال 0 1 سا

 يح تالا وسد عساه قووكمض) رام
 |( ال قبس ا لالا ةيتدتنوم اذن فال اقاوم ران
 او 9 2 000

 رو تلصعرتو هبالالعالامدارا يا بيس جزإرالاد هلصا6 تتولابعرقتب نإ ٠١ حا لاق

 لوكا دولا

 ١ لوجو هربلافزعوضفلا لدا راقت اير تدبلا للا نامل واد مدقتلالو "”
 ملا ارطلا واوا ننم همالل نوصل عب ايزو (سقشنلاوا نعال زل ناملولو لوفتو ١1
  <2لاق اتي ا لوقلا ين داضخحمالا درع يح نمرتتعن ةزكلاو يربكلاو '
  355رابتعافاظل اذ غلا اماو هونمولا يوه( ني اذه نا غال يو لمعطلا .

 ةعزم نيلبلاو هجولاو ساللاب نال اذائربلاو م رصارلا ثيعنم ةزنكلا 52
 ١ لا ومر : حارب (زيدصزلاب سيلو ماللا ديرشتو واب تلقولو

 - 5 5 َ 0 31 7 ا ب 0
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 كر

 2 ةءاصحأب
| 

 هيه



 صاخاورررلا ةشاح فلول لاق يلوا نال طوعا حاوجيالد هلاك لاك ةيداملاو
 ىيئرريلا ىم هاذاعامزيلادالوا عنا نه اوفس شعلان ا لاقدرقو نيت اهتم من ررجْإل نيبام لسجل لقيم نهال للا ويرمعتلا نا ظ
 4 ايفعيوممو ووهلإو ١ هز سعاىووص زك نام ناو نيرا تيدمدلا نا ظ 1
 2 ملناو هرارم ابزوني نايل والاو هندي نعي ؛اعاررورم يكانرمملا ىلعم رورم قذر ,

 تام داق هطلت اولا تاماثلو اهيسيوبولاثل و يايا زعااو ديرو ةدددشسىلت+نايرملا:داراسعاهدشي اريضيامىبللاتالعلا ماظؤو ةترغيل ع

 4 امان هعض عر ا عضد هيدلاطضي انتم اقولج

 . مدارطلا تشاو دأرمالا يفو ةروزلل اح ضار تلافقكراصءا | ضيف اهيل عمو

 :اّتونام سوك لع اهب اول ع [رببب ,امملا بصاناو ةليلتيمو هنطنوا هر
 . نعت ام لو هلكحطعقسيالاو هر بعرللا ىلرل يتلو ترب ايلا زعيتر
 سولو وجا عرشدا يف 0 الو مس 7 عمرا أع حاجا

 ١ , دال ثوليفر امحارةوسو ميتل | نيبومجا اه اماوتم لربط و لرل | نيبال رق

 مانعا .(ر* اقنلا عمالو ّض اهتسالا وم ضمحلا عقكالاو ع نوليا) ارعرحارضلا تيل

 الث عازلاو سسعل لور ثملاو ةايزلا او ءضإ سال سافل الو ليج ا عمالو 7
 نع لون نرباع ناو ممالعلا لاف دارمالا ارث ( موعحلاو جبر ئلاوو 1 رلاومطقلا ا
 "نإ

 ينا قطفلا الة زنا ايوه ةراجتلا ببعو ازال طفلا ارمي ةدرملا دربعذ يللا 0

 . دلهاعقكالو نارصو وطق مجال اكمويملاو دوخلا تيبوجالاطيدادارمالا و 20

 10 عصحالو راو ةفتلاب صو الوربهسو لو ا ا:صاسفلا)لويتنلا»و
 ممر قص رش ريل ضصاوؤض قد 2 الو كاوكاو لتقلاا/و ةريصولاو لثؤلا عمك الو تارعمو 5 هصو ١

 ةمردزع رق مارب دوال ةووم تطاول 0008007 ْ ْ

0 1 



 ا "الا هدا ةنوخلا برو تري يدا بع يدل مالس لانج ٍ اهلظنفو ب 1 ةرلطع عي اهون تاي بالا نع يو خضم زا بطلا يف ظ

 وتب يصوم يننملاورعاقلا خلصالإ يبا روث ايا .:مامالارمكلا ” نؤملاديركشتو
 .لمجلا راحل ارو

 ا

 اسج دج دل نااج واللا نم هضاب يعامل جم طقس و... و
 2 1 ْ | مارهلا يراق يدا بو مرزساججت ناو يقر رقي تكبر كل (ىطلايلع هب ارك ركيبلا ١ ةمولملا | دن كلسفلا نال زقزلافع حسم را د١ عع ئو ع ادومول اال يس طقس مار ٌ

 ماكر كامو
 ٍ 7 فشرؤو د (ءاو رلعو رمال عجاف تاحروهبشملا تل مهلا يلع هبت نرلا جرس ظ

 6 سلا ةامؤد اا قايل ع تسيازكو تلق عضاحن ا ئصؤانك اال اياع 3
 1 ١ ه نركذام هجتيممو دارمالا يف لاق ىدعلا دام ْف ثاواسهفل عااذو صاؤنلا ”لاعقانكو ا ١
 مر, خان زمنا ا هيض ر رطل ىالعا وقس هم دوا هزطبب ع رع يذلا ف 0

 تابووك العاب و نيص ْ 7 3 ةراللا عراب را ظ ١ ١ ار ةلولإراواو صارو ؛وتصولاو قيمعلا لصالا فأن لقول هوشول ظ
 اولا اللا يس اًنزب ب ارموا ثرع نم ناب ىف 0 ١
 ريهيلاولو هزل نعت اذ؛ونمواوعد مالا عنمتأد نال كاسل ل١ انا 1

 ] هيبس ىزلا ورولا لهزك غثذو هل جيب ار زعلا لور متلاياهزمقشلو

 ظ رباط نانا مخ زوال ضعننلا هع *!(طرم ضرل ٠ 0 ولي انما ملا
 دربلا بولو ضرحل أباها تب . 4 و بارقلا

 0 طو قوز از يثور زاروا دوع همنا و ,ارلا نا يسب
 قفحت' ريف رم ةرهقرم نأمولو ىييرلاو املا نوه اع ةررقلا هضعنلو موه هوعو. م /

 . رولا قو دو !لئاؤقدنا دو يفلا لول ةضرلا)وصع
 - ولا روهط +اَضئألر ان ١ اهتيمربق ننولزعوبع هرتسولا ف نال ىذلا 1
 ْ 0 ل او نسل بايجاد 1

١ 
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 م2 سارارع لعب ميلف ديلا عوطقمو اا دكرلام 2 .سعملاولو مسملاروميط

 ع
60 
 مه

٠ 

 ' ةيشاعؤ لاذ نايل صوراّفل طمس زمكل وريجتلاز كزح ٌويلخولاو ير, نعالابر( نإ 0
 0 ا ديرظلاو ندرك اال وسلا عمايل ارئوضاناوذ ريتال 6راَهطظَب رولا م

 1 ةونؤلاهنكي منا لزاونلا عوج و نيلعرلاو نريلا عطقنيا جزلسلا لع تاموس مهمل لاتو
 هييجو شالا مسيو رحل ا(هاهئالاب لصرف اكورد ةونيعو ار يصوسال يصتلاو ١

 يزالاوعاماورع طفرممتلاو ب عدلا كاب افنكالا لو ةلاوروعارازغزا|:معانذو ١

 1 يكن دم الاتساياع ةردقلا كروم دعي عانزملو ةدابعلاف ياتعلاو ةروزمهنف نب يأ
 | ميسو نتئرامرطلا فعضاب ولو تا ناو وول ضف نبال السلا آر الو م مصر الوق تول ١

 متل لضلأو ظ تال وفا ممتلي كلو ناوإإ او دازمالا ف لطلاب جلل ارابتع اصول نم قتاآم عقال 8 ١
 0 ولو دارمالا لاف ضرولا لج مطفلا زو اكن اطهسو ءاك اب ريببطتملا يف يا هل رك ص 01

 0 ردلاف لذ عورسم كلك متلاو تديرها ل ١لاوزل لسلا طقس قزم او عكلا تف 3١
 0 . لبسك اوال الالاو مدؤسلاي نا ةوالثلا ةريعمل جتيرالالاو داعإمحلا ف نامعتل اب ىيوبحل اودص 4

 1 ةقيسرحاو م نم ةءاججنابعاسرا دونصولل دا طعبم اريك ييرلامرعؤلا نعال ةالقلاو
 عوترلاو نم مو يع هرهيوا هبلفيام هطلئ نا شطعلا ناكالو مرمر ءام هوم نم بت راو

 هعوإا ةراسا يلعبو ادع عروق يع حسا بأي باوسلابملعا كاقندرناو
 ثا عالا نودامتدع اهعزرر ميال مسم ا نال 2 اىاو هرؤساو هلمادز و د ىلا قوبوهو

 راصا | عبرسو يكاياعيلارارمةولوهو ةنسلابرتوبثلالزحاررلا قلاق مالا هذهرمب اصضنم
 لاق نا وكيد دلع نمل اذ نيبعكلا تنال احزن قنلاو يوصل مز 00 نبل

 هازل وزئاوتلا نم ةيبرقلا ةرورمثملا ثيداعالاب هزاوج تنث نيؤحلاوعوسملا متر رارعلا با
 نالهدح مزين يزدولا لوتفعو زدكلا دعو اخي ينحل لكي سم اوكا نم نع ايعر ةفضحونالاذ
 دقو يبيرل ملاقاة اق بعيانكلاب تدث نا لاك نم ؛اهلهلا نمو رت مم اوست نم هذدعروبم ا



 سي ولم عالسالا د قعد وكت كا اذ ةلمفارلا ورك
 يبل هوما يرو نينتنلا تو نيدو لففتاا ةنسلا نم غن مدارصر نيس وباراز م مالاعربس | ١ | ١ تاكا 1 :
 نيا ل املا متكبالمطجر جول ويدوصو بجي ايغيشوربلا ازالة ب يلا 0 م

 9 | وزو اوةفرب ىوقرلادا ندولا مودي ل سعول سرودكا# ملي نو هوب رسولا 7 :
 ظ 107 يبست راييسملا يلا ضف نم تف ميلا ولا نمذوم اميسكلارت القادم 0

 2 ل واهس دس اناس دوك "فصلا
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 ' ةييلوصالاأ ناناوعو مدمج والي رزم اسم الكر هلا الوسوم اهند
 ١ اهمها قاب تارلا ل يلعباص باطما * لا مانيلا عتسنبكم
 تا رابهلا ف ةيععلا دامال اوع الن عزوملا تالوقلا للان اطلاعي عسا ذاج

 وزتاوورمتل وهو لوني نعول ممزهيو يوبنرلا ومقتل اوهو ّممزلا خبرفت يجن اهنوك
 صألا ثربلا نمرتمزلا جمرفت هوب تالا باري م فاول ولينا نولب وصولاو

 يو :مالورركنت وينعم يصضولا | نالو كارب صئلاوورول يسم ارب ممنال اهوكو ب انجل اما ْ
 (/ةراومم رم ابط نا اف نظر او تجر ابطال نعبد درو راركتلا مرول اهزككد تامل 3

 ب ا(ىمأ نم الرا هوبي زثرح ميلا نسل لاقرفللا هركتمو غوشضيف يرابلا دو ْش

 يرابلا وجو ؤاوفارلارلذو مياربلا و 0 يأ وع وسم ه ورم | مك لع هزنإ رص ههنا لوب

 ظ صه نعى و راو ةنيلا قو مم ةرثعل مهم نيباؤعلا نم انزل مشاعور ما مرصمن ئع
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 0 مسهيعوعر رضرَمن نراإزا نرحل امتد ضر هس ”ثاعو ع عرتولاو سارع أل ّناوعلا

 ميف تورو ينص يسملاب تلق املاق ما ةوينحيلا نعرو رو (هونيو مداها قا هزاوجملا

0 
 ارئلالوصصر ليبدأ لمار ملضعالا ف ئالفا نال لضفان ام لوب نا ىلوالا ىو |ومصالا

 5 ير زا اذ انسة هوك لال الة اودع ام ىفكناوه علذ امو

 زعم اثرحشرما م ماش مت اذ داؤاسعا و درملا ةلاصو اهسالو ىفنل يلع قس للا نال

 0 دوس عمل ]لو رز قرم ]شعو قنملا عقر م زفر و وصولا ءاشعال انف رامدحو و رفضا 1

 6 ناليا هن موو درزئااورانا مورس و يل اننا نواز طا ويوئلو م ربما 1 ا
 ديلا ا نايبملاركزي مو ا شلاوإإ ىرتازمب اللول ملعوسو مرقلا لا نرسم 7

 اذ زهرا ورنواىل اس سواوسر يلف وقلب مز رهاظلاو يزيل. 2|
 انالراو يعقل ياعوهلل ملا ,:الاقحي ١ دراو 0 2 8 باطما ن 0 ىأ 4 الكل

 ظ يال يقف نال ومد 01ج ةللسملا نلعب مش نم ىزوؤتمت ىلا يا ال

 نين اتا اع نيلونم نبع يم
 نوررباو عمم ا زر ال يرعألا لو سائلا ان نولتمالا امون نيلوسر يع
 /ظذاو من و لا 0 48

 ةمالقاو اولا عيبا 17 060181 طم ا
 قاسلإلع عسب دبا سابركلا ف طرتشيو عجاربلئ دل نأ |ذلالا دلع م اريهيا) نا

 ةضايلا قدرك مرقلا لاو اك ا نمز و اجتنالىاولملا فش الثأ اشيا زن ابو نّسنربنع نم

 هللا ههارور فيولا مادالا حجر (هلوق لا يلا لا ورعد سفن لا ل يا [ملاو قولو
 زها نلام تلف ةداوعل ات يمضرتف هيجر وس ائلذو ةوساشو ماناالنب توم لبق

 نس رت نو ح تيوس 4 7 2



 قع قفرا مال ىوتذلا يعو َنيِرْبلاو عياررلا ُق (طعومر يارا باول رشس اذ هس اذل ا
 ٌثيوزم ناص ناو :هنرالا معا ديو او ىلا نمزج ا يعم ىلا يْسلاكا نال ةماعلا

 لشن ام) نإ ءاوم ميل روج يع بسمو ءاضوتت لكل عدلا امون نكردلا صر نسبا ةريؤم ا
 رلولا وضوب ع.اوحلاو () (ىفخ نيهلا ّيفو نؤدلا نوكس لمه برود عضد لاقند دلع نم

 ِدِدرّستو ميلا جدو ميلا صم دلت ما لاقي هلفساو هالعا لص اذاد مدكلل لن هسا 0 :
 بلع نمو الا وع ء/مسو ا قش اليذلا نيك" بروما وضد , 1 رازمالا ف مك 7 ١ نيعلازررلا ل رصأ ايي دلجالوا مالا ل تول يع

 حيلجلا لمسؤول مرسل دعسلاىا ايهمزوالا اهاش وبس نيف وع ورسم | ناو طرت ١
 |  ترحو ةريبُ كازو (ركمولو ةسالا ةراررطلا لولا انه نعربعيو 200 0 1 2

 نيل هفطوبي يلو ولام قنا تلامس اماما, تدمدداننما ي ١
 أيده دايرو يواصل وسم او نشلا تيب اعماعريسي نال يلع سم ا ازوكالةيلعر راالا لسا اغلا ظ يالا ولا حر ىاوابلا عه ايكوماؤ ىإلا ىسل ١و مىلصر ىرعا ةريبج يسولم»١ لسفل دلع ريض فا وسم اصرخ مرن
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 كرو (فقار زي واعرسل ن وكلالو اهيرعبرن عصررا) هونصولام اءَقصاوفحرسلو ملور ليبعول تا
 اذاواتوشدالاوز كررملا زك مرعلر موب ر ءوصولا مائيالا ث 7 وفرباال ما) نيزعرلا ظ

 [ (دلوم ؛اصون اذأةالاو /وزمملاريعلثم مترف هرزع وقنا حما دروزوم اشو عسي مايك 0
 كيذا روبإتل تملا 2و ري ؤطببر وزعم ال ونصو نال 6 دولبسمي لد نق وليت عاطقنااا وام مالا

 ا دريل ىلا م يكين ا انامل ثروفل (وهار نا لل 5 ةديدو سلا اصول قباسلا دالمالإ و ب ص
 /) ترون نلورلا بج نم نيبعألل ىيؤالا | اصرمس مىرلا طولا ساغاثلا ١ ص
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 ١ فدع انومماللا لارت نام نمر قررا سلو علوم ارضالا د نامه رع

 ,ى ايم افاط بعزملا ,ا|نيتلابلئمامناو هيلع وسما عمي الطرج وب نيت يش ومد طيح
 رشم كن اذا طيرشلاو ري اقلب نيبعكلر يس اذا مسملا زارص نمو زفرمدن لها ىلع

 واةنارهلا ةشداعؤ (ل لهل اذ سيفو اي اعوذ يملا هىباّتمأ تاما ةؤبسلا
 متت لارا مزج لوال ابو ىلاتسسولا قازك لرمف ا ل وسلا قاس وطقرإلا
 موسم َقَعََعَمَسملاَ , اوجالث رثنحر يشل مهن ايدوعو اطر مارعنال ّرهعرل |

 دلزووا ىصدوا ةرمف نمواس (ئ نموا ينضم موش وأ دوا يم وارولب نموا عاوز ا

 ةئببل طورثلا زم عبارلا طرشلاو يثرط اذ ةعباتما ب ور مارا تالت امل ككتوازفصو ا

 عباصا كئالثر رو ىرتزع ايه نموا خ وج وا دل نم عرتملا نيؤحلا يا اهزيؤل ول

 دبل رراصا نم اعرق ريتدي ىملا ةلاور و ىذمملا لت هال مرّولا حباصأ ضصأ نم ضر ب | ١
 وكي نارود نأ عيصوم ياو عباصا نلالثلار يعن يرن | مسملاب ار ايّتعا يرارلا رادار ظ

 مرقلا تئئولازاكلاو يسخيرسلا ع ماو نوما الط رق عر نيك نمزهسا
 نمزقا2 زيدا ناقد ماكي مون المرهلات قررا لد فلاي وا

 هيزنم وا وتم اصالاوااهرابسعاو اواو تماللا و مال أ
 تفل ا رئاصالاى ا انباز رع ا تف ا 0 ظ

 لوفلا ءءء اوجرمس ارصيتلا عباصا ل كالبرق نشكل ْعبنإو عينعبعا يال هراهوم <

 نللو عباصا كر او اضرب الوط نا اذا زمدقزملاو 4 بذ اويملا وع

 20 ل ها هسا 3

 مدان تربعلاف يطاردعو ,زشيرلا ضم | وا لمرلا منك ام يدييذلا و, وتطاره
 يا (وزخم اطر ع الئ هودام مضصيالق لقا ي وصولا لام زود وثكطاةلاع

 عي كي

 ادم سيسي ا

 ةقييفع رس« يب هع موس تكلا ا شل



 لاتسأي ١

 عم نقلا

 ل, ةعالاوعو ؛ اسقلاو طوي 1 (لسلا مف اسوا تارباا ةّساعف |ل دك خيم ةلولطملا ُي ؟ الهلا عب انه و
 رادلا # بعاصو

 ا

 : 0 ا امال هويونسو
 / يل جساس وجبر باج اجد لاهل د مايا طال رف اسملا سمو بلكت. ىتيل كر
 زك يعش نس رنا لوقو عراوفدم كيلرع نم مكملع هللاهص شالو نري ع تيكوتلا عليو دقو

 مايل مالا رداسلل اننا ع وحسم نا انرما راسك سطع دد!وفص هذلا ل رم هانو ع نوع

 رولا ن ناشكلا الكر و اؤوا ربا نالموا هيؤنوا مْضْحُو تملا ةساؤلا فالحب
 اذه زوجا والو اوزيل هن خطب ةذسم ه«ىضل خد موه عك قرب لث3١ نا وجيب اذ 0
 30 ارز ا يود ىل نع شنوا خخ ييوارولا ناوؤرك ذو سهزملا قرورتم اوه ل

 ىماخلالب رش ركب درو وا ووطسماد كاان اك ءاضتراو ئيؤفوا ىف

 هتان كاذو اوإبر ىا نرش دربام نبزعرلا ىلع كاستل سا رنا
 اي لل ىم

 0 ا لاول اا يادي

 1 1 الا ناش الف سيلا ىل دال لوصو 2 وسلا طورثلانمىنوأ ىلا طرتلاو
 نب لبد دمالئاوكميدتلاو نايا مقل غرس لانا ععايرتتلاوامهبالصو اهنا 2

 01 نود مرقلا عزتمنم طعر لب ىقمي نا نسا عدردب وصخ وبصل يووم عب اسا

 ا مربط اج نمر ضورعم اوه يزل رارملا دجومل دوب هللو# ديلا عياص او صا نم مباصا
 ' كارب هوت مصايِلاقح سر أع ىمكلا ق وت لعر توطتاذافاعرس سيعملا

 يبق يرحاو للا مام طوتسل توام اال اثنا واق والا ف صؤلا ...
 | الخ نياتنال هناا عاصا ثالثتملتا بعكلا نود نيطرلا نم

 ١ووووم مرؤلا ا حا نور را ديا

 ثلاثا طورلالسغو هلسخ نمرتغي نكأ و سما ضؤل الح ىسلراوبعالاةنجرل ذل
 جحسبب  - 2 3 د تتار مرشام 1 وا وجبال سخني لاو مضزفطو

 ىهيبلابلو



 مال/

 نرباو عراتوناو رونا ميلا تيقوتلا يورو ميلك ام هليلو مون مهقفللو نهبلايل و

 قاطو مدمل رم ؛ارئناددارمإلا ارك موع ههازصر عفيعو بزاع ورنا اوو لم

 عمر فبامواع ايس (رولوةرطارعب يسال ئا| ماو رود وسم ءاَونْترَلا وو نم

 ايتو فارس تيوتا تدب سالك هيلا هدافا مرءالل

 ةراابط هلّمامو كرحلا دارس نزلا وثم فرب اذنال يملا ع يرالص يكونا رم
 ىئاز دالا عامل لاق بو ىسبملا تقونم لبق داردالا يف رص مسمع ةراطال لسن

 ممقملا ةدئوا ةتنرم مائل يق رفاس ٌممقم حسم نورا مامالا لاق نو رسلان قو نملبقو
 00 0 هىظنو ساما يوما ةمالولا لاق زداسشا ةرها 4 ْ

 قي و ضو ام متي ماىتلا اءق رز فاس خم قم حسم نا 47

 ا ةز طضربتعيف تقولاب قلتم لع سما نإ ,ةالرملا/ تقولاز حال ةربقلا تل

 ةن 2 هندرب يتبشالؤسلا مفحر نال هفخ عزن مليلوايردويسامرهنرف انما اق ناد

 0 قد مقا ده امرال ليلو مول دارعسلا ٌمليلو مون نور يسم ناف تابالاو وسلا ىإ

ميداقتعاضرألا ١ يدم ا ضرفو داوما ةئرم يثاب مسمن اروقمر امص
 هاربا يلكت ريدم ا لصا ثيعن

ِ! 

 لواط الل يل طع ودرع نانا ناو ديلا عبارم زوضا نضوبادها كالثر در اوما كينغ نم
 0| ضني نونسماو ةفيرشلا ةنسلا تدرالبواهيطلزأ ثالثاو يسم ل الع مالاوم
 00 2 يف روك لطو عسوا ام داضاو ا وزو عباصالاريفب ميسم اذا قنانم الاب يسع اوه

 ظ ر هيدجطبباراوم رركو اهي عصب سمول اكو ةئسلا يع مو رسما نحر
 ةنملا لولا بلو زاوربصو١.مقؤكولو اعوقاشا تاؤ قاما ارماوا ا تؤيد رك بوح رمال

 ياا ا تيس ل نم نكمل ناذل نع فو كنك ون ورلذي عيصالاو
 وار ةلحاو ا نقده انزع كلا اق ور وفصماو نم او

 اهرحو عباصال اوعوا ننلا صاظ مرتمواياسوا قاسلا ايام وعيب سمولو اىملا
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 ةلالدلاو ةايبلا ناو ل هلفسا مرسم انررعب تسي الو هسيلت يهنا صرل اردد غل نا راج
 هلؤساو نئلادعا يسم يناشلاو ىرقرلا) كللامزرع ةزيرللاو عياردإ | فوقي صبغ وو

 تامساو ثالثا ذيل مءاهلاّى هبسشو غياررلا يفاذل ساني وسايلد ءوكيرالا
 سما عقب نا امرتدليو ةصالخلا نعرجلاي ال عباصصال اهزكل ا نطابب وكي نا ننعالاو

 يئنازوبجاليلالاياعووسل مرذلا نعالج هضهلا وسساو قنمإ نادل تع مد نك نقفع
 مسمي هاطعلاور مراركت نسبالو هتاذبإل هرياوجل هرقعالو مرولا عاب تيم الو

 | عاما سؤر نم يأريب و ةيوضميزنيجؤم عباصالا رم وس ايا هننسو عاما ثالث
 ١ هللا ادم هلا لود نال عشفايؤ (مرةلب نييرصكلا نال نيكل قوف ثاسنلا ىلا مرّهلا

 ا” (نرما اناا لاقو ةؤبرشلا هديب هنو هريفح ل سدلوعو هاضرتن جرب رم لك لع
 يضديترللا هوباصأ جرو (مرمقاسا لصاىلا عريؤتلا مرقم عم هاراو انكسمسكاب

 | دي زيي نءاريرج قي مديد يرلاو نباراولا طسوا نامل َفلاع ةناورلا هزه مسك يلعدللا
 أ, هدضفف هدف شذ ءاعبد لحرب مسك لع هللا اص هديلا ل وكرم القرب اح نعر كمل اهب
 8 نو يرملا وم ريوس سوا قانسلا نمار نامل رماها ةنسلا انكهىيلراقو هلجرب
 نقيا تاسلإيلا موذلا عهدا سور نمأرمب ةعرغم عباصالا رم ةنسسلا نا مدت اط تربل قلاط

 قو صال ضقان هيضقنبف لدي "ال ةونضولا شقني يسأل ايوا ايا معيرارخا نملاوسم 0202
 , «الرصالوعزرولا عسزويطمومالؤع ررقلاوس زويا مارا ناف يدا طسلا قرع 2 01
 منبج ناو فض رز قلوعومملا ضامن ذل ادري نطور اولي لالا قيقحتلا ينج ع

 سس هر ىلا تئاسعلا ثيرحلا دارس ًاههوكو ا ىنادركوا فوج م نأمل نإب ديو نم
 ا 0 عسا اطر الا وو

 وتو رمأو وصف 0) اهطلار اع رهو من املا زاوزل اميل ىرمائاو تقلا ىف ضف 01 كفاولرمي ا

 قلاب «زئلال ىيقيلإ رئاساو عياربلا نال ىزعالا ل شكيعو (ههارحا سنع يو ان و د
 يالا لق عرلي قط عزنبو سيرسل ادازملا نموصو يلقعوا يوفل زاب يا ذا

!/ 

 9 7 7-7 0 ٠

 8- 35 2 2 7-5 دك سيح شتا ل

 2 نسف ديو اسس دفع / دكر 7 3, ندد يح عم 0-5 3 يو يك هيب 1

 هع 509 . 00_00 3007 م + جم 2 عد ضف - تلسفام» انا "انا 8 . 0 51 2 6 ١

 5 مقكتتا دانا .,مم ضقت اس بسنت نمل يدوم يله ع 1

 تدف 23 .- 2 ِ 2

 0 ل فيس... وطال يق بف 5

 يبو تدك هتح ول



 18 مكنزم نيم وعما هلرلا يا ايس 000 :انوسورش يول الث ِ

 الو ورسوم اورنا يملا هام اولا نيب اال

00 

 ضم لسلا نر ل 1 مزنلابالواععو يوواسملا] 0

 ما 2-لا - 0 _ ري اج 502

 0 كح - ة فوض .- رت 20تا + بسوو# با هس ولا وسو

 , 26 : مث 1 , "
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 الو ضقت معينا زوكي امقزلاو مدقلانم يقينا نعد نييْبلا ين 100 امال

 000 ةرل ا وروعه ىلا كتو قب ها فو

 00 فيزلاوع م سم ا ضف نم. درا روما إلا وع : محومل اللوثؤز يلم ينل

 ١ متوتر ىلا يرعارللا 000
 0 داعب ف ةيسللا :ءاطبا هلقنو يليزلا هيلعررو معو رشم اوم علا نروكت هند

 سس الداء اىسلا ةصخر هناب لوقلا قعاماورررلا يشاوم ف يونذ اج زي اهلا ىبلحلا

 عابجالاب لورلا لا تريلا عارم منع لاب معلا اَنّيْسا نال الايس كلو ريتعيالو يشحلا

 7 نول اربّعملضعلا انه عقيالذ ميسم اهل وزيو ننملاب ثدف ال كد اور اهلط و عزورلا يس
 00 لسررل ترج عوصو نا تكوا هه عزنولّوبح هلك بع دولار زو للزي

 1 ' كحل رولا انوؤ نارصاملاو لاا يضرب اور رظالا وهو ع.ارملا ىف لاق ان ان هيلبعر

 يال اماشو ىلا ملت بجي عزها عيجج لتناول( ننيكاونلا نم توتا ف هورهد مازإو

 فال وع يرام اذه لشلا نع ازرع اى حلا عبر يع نم همطجر لسخن نام

 ضالته ليقيزلا كرولا باو يتل ايا ةرملا ؛ اضمن اب متراربط ]طن الذم اهيل قياسا
 صقاوت نم عبارلاو ربرّتف لشلا انهرود ثيرع نم ةرطاريّتهنو مان ؤؤصوراع و مللاووب

 ضايملاو ليلو مونيا رق زد اسمحار مقشل اهتم كىلا ير راسا نصمت وع يسم لا

 ةويقحض قانلاو نهال اخ قوش يمس ل١ ىضقنلا ذ ارم ١و مدقتاج اهلا نب مانام :

 را !هداداوتيلا نامل تت اذان نب اربكسعافنرا لمع عاملا نال ثآلا مرودطب فءاسلا را

 نو 00 كنب 33



 نع زعاعوهو اولتول بال يضالاوعر عءارسمل ١ لاذ زن الصك ضعي ليقو هبشرالا 1 راسل دا 01877 وما 1
 (اَيرع وصوب ةالصلاءارا ان هراع مريب نا ملا نيدجرل ظغصال جت هرلجر لمع
 ةالصلاواراز وإلا كونا مارس ونممال ؛ املا مدخن ا) دنع ئيموقلا ! ب١ ثراث
 قارا قي د ورب ملتي امريكي و عل انانععا يقال( ؛ لا دقددسعجّتالا
 ميما يفتسلال لأ عرماظد ربلأ عم اراه عامود وأ (يبقعت ناهد واهلجز ناهد

 يزن ملع بجيذ ادد ىوزه طننرم» اباذه عفدو ةريبجلاط موسم مزال نكزك نمل
 نيبقوتلا مدخلا مرام نمار تح يسطع أرل زوجت الانيا مور لسغو هيفا“ ٠
 راع م١ ناد ماي ينحر ماريد ميسم ةفعص اب نوتاناوعاظو طماتف .٠ تإطا
 ةريرملا و نالزلالرلكألا وسويت واودسعاب نسوي د)ررلا عااعمؤو حضلا ١ ةلورعارعلو

 لاليداو هعنصب نكي ناو نا رب ىصو موقباهرشو ةرمصالا ”سالنل أرجو

 ايلايلبايا"طالئرف اسمو ليلو موب ميرال دما يسد همت منار مرقلا ثلا
 ريكا عشاي لانانزرغ روضولا يف طرش تنيلو «ولاوطا هنت ا نيل امن كلور ل سغ
 ثداحلاريبكلاقزفاوريملا مادروزوفلل يولا عوز هريبلل قرم نممارنلا نم ىقلو
 مكامدلاو ايلف ةركا ءاضقنا وادري و زوملل تتوولا مورزتو جزنلا لعق طادوسك ارود

 ثيم الودو كفو 011 موصولاّم قت ةداعا ,لعونملو مخا (صرك زي + هيلا

 ب عفدوفنال ىا'روكالو بورما طعرشلا نال طبع ةراركسضطقق سدقلاقباسلا»
 تبايصاو ىهارلاىل ريم ةلبلا تزن ازال سا ع بسك ا ةبركع أعم عمد زنا جوش ام

 ةوشلذو ملاذ الباب نسم مك لع هدلاوس مادروام ) 2ميلعو ضرعلاراروم
 لع نادر زبام ادعو ررعا سر اغقد رمولالع وجامع د ةداهلا هيلع قلت دوه
 ىسايقلا الجت بئر يسملا نال قاد( وو ناتلملا مام ابان ن اهيل يدع اهلا

 1 ظ ظ



0 
 ١ قي

 1 4 ملا, لاعف نرسل انفقلاو سر اهقواوتربوا وسنلقوا ماكس بع متحد

 0 || + يشجب ايلا تتوسل العقم يقل. نب ١ افلا ديدشتو فال ماب ادنوثتنلاو

 ١ ' اخبر! س ىرعاسلاهعرزبا يوم هر رديف كو نفر يؤ نموا كعقن اوشن دلب ةداعإ |

 1 0 ناتو زرمسو امر نفك سنوات اسنلا هسبزادربلا رم ٠ م

 | |١١ نك عسا رول هنوف اع نمر اعئاززتل زيلع يزني يتنلا 3
 1 مة ئاقلا فب فللاله١[(طصض ةوسنلقل او اكوا هدعاسوع امزعجب يشيابلاو هسا

 1 م 7 باتو ةدابلو ريق الو وياكم اهلا هيلع ف ليام هلل د تسلا نمو رمل ا 0

 1 0 تسول هزاع ىشسلا !دازبز علو ىو ليم لاق زوما (امّقرظلااسإة وننكو
 0 1 ب 4 سوما ابنا مصيوقربلاو زضئلالها [يسيبوتل ان وتلاب مسام |
 00 ا عكر ىنضب يا ّقدت بشت َمقريتو (رتفويسو ن اقلارصو ةرمر افا ١
 | ا 7 8 , افنحلل تاكو اورلا ارسلت : »و نينتعلا : 9

 ١ 2 14 راع 8 امنو بارالا اخ سنو فيلا مابا يسال ىشضرملاو بازل نم نم ا

 ع 0 8 يلوالاو اعهلا تاهل لاترخخل اوراق ةدايز وبيض صر ف 2 انيدارصم 9
 ٠ ٍِ باردا ءاسن نا هذعلو ب اعلا رت صخيال اذا هيههو: اا 7 +

 لاو نابزملءاقلا باورللوكو هبل ترتب | قآل قا يوك
 ةونافج] ق ل مذ رظملا هكا زمهستأو قع دله هللا و سوو لاو
 6راومو دلحو او دو كذعو قرة روزا ونون وعدي اال نمو

 الذب تيمس عاملا ين( ءالصالا ننكر بلا م هليعف ةريماو آل لرش
 عدوا ةداسنلاارورمملا ديمتنأ ذا / ةزائم كالهل اونمريومس 0 الؤانت

 هرّسن :ةيلابدابفلاو م ويمعرسكو ا نيم ريفيو ا منصب نالوا اونايلطم 6 ةناضتلا

 اهب/او (ىسوكوا سيمقو الكر لج نم اربعدو ةريصوأ هالي | ا عار دبو من ل

 راب

 م



2 

 يع قوملاوا قرولا قوم لنؤنو اهييي ككاذكق ملاذ درب ىسيلل قرولاو الس ىدوب فل
 درايءاميوضفلا عتسغ عيسي اللاب ةريبجبصاص ن امو ؛ربلا تقول !ريكتملاوشعلا يد مههجتو#
 . مزصر الا املا ليسا بجيل يقود اهزسجكو قولا نيليبر احنا واحلا نان نادر اح دامب الو 00000

 0 نرد شم وبطتسيلا) (صياانأط د زوالارفافلاو رعلا ف لاك ةوشفل ىف دوءارما يم لو راجع هسأب

 3 ابيضي تداولا نيكيفع ملا نامل نا عشاربلا يف لاق هيت رسما ببحو رض هىىسول 00
 نزعال و رزولا هزاومنا) ةريرجأؤعو سم ار رمب الو”صارخا يعي ضالا جسم اروبا ممن 97205

 لمل) * دودولا ناز يوري ةالصلا زوجي مامالا نحو مهمل نة رص و رقع يملا رع رب ما .
 0 ضرولا نالرريورب ةالصلا روبات مامالا نحيا ممم رمل ىبن 000 ظ

0 5 

1: 
1 

 كا" هو ازا تلاد انو دعس ريال هاه ىارلا الا يسارك دارت جر هج تجر ا ١ : ريؤزم ميدل :رعاو ةرم داوغنل| يع وريركلاو رثم يف و جول قمر (َنعاو:هررولال مبا مم ْ 3 0 » -ىلأ ١ ١ مولا أ ١ ا ظ 1 ميمو ه4
 ىلا هيوش نشمي روض اربحألا نم باهل الع درو امو ىو طحتلا لاق عأ هن ةيشرديلا م اج لاهم طاع -ّ 3 - 5 5 0 | 3 ١ سم, ( ( صو , هاو بلا الأ در قه راسا وعم عمرا مو ,اوضووو مارت ييدعتلا ئدتصا أها 0 10 نام اسال : 1

 ْ رات ملا موتر عنو وجت هلع عجبا سدس نيل ةربنلام ثيرلا نعمصرعي)) يلا نيو
 لن رمل امو ىلا وتمنع دع وج  هرد 8 م . لوفوهو ٍصارلا ليل لاب

 | كيب وعّرببح مونوا دحأ مول مع هذلا يمر نلاط ىلا نب اع
 وانما ىلع منفمي تأ ممسنو هيلع هلا يبضبل ا هرما يوارلا نم
 كلا ارن ب0 ىلع مسيل للضلا ماقم عاق سما ناو ناوولايعالبل د نالن
 ملاو ىوتشلادلعو صال اؤ و فب هملا قو ميلا وهيضعلا ب



0 
 ااا البا لاصياو ءاصقتس االاىلا ع انيذال ناورتسالاب ضخ | 2

 | يخكو اهرسفيف ةعارجايلا هللا دونثلا يراويف اهكو دق 0
 7 صال اوهد يو (لرماعلا لانّرعَتت 0

 ضرما ل ل مغ نللول الل زاونلا تار نتف يشم لعو اربع ةربئزلا
 مهؤلاو صارم هه 1 يوك لسيف ريمقلا ويم وما هلبإنؤنتو مباسصملا ليبي زا

 يارد زعلف اعبتت اباح مرام ثا لطلا لمشست ةروزعلا نال نيرل السيو ىكل و 1
 وبتملا الثا يرويايرو محارفا طي انا رس اليل جيلا يكف 7

  يوعوسو يوه السنع انرلحؤلا هضم ثباو اال ١4١ ءديدو ظ

 رب ريلاب عسسل ا عرض ناو يييطلار ابض اب نا( نازك و هسنفم لاب ملعيا ثاسنالا ذأ

 رو وان رتسوضا لورا فانت هك بيطلار اي ايوا
 الرب ىيلو ةرورعلل اىيّع | لسفلا0 هربحالتم ةرينجلا ةهعوسم او

 قرافازرز رصالاوك نرد كمال زاك قم جمل دب هلال قخأ قال للا يلع ةررقلا,

 ترحناو بالا اح قرشولو اههسر ون ع. ا همدررلمو تأ جود رعب دلني
 لنا طقسوم اهبَحام ]نع هالو عوفرموصوابيرح لاما يك ةراهطلا طارقشاف نال... ..

 موكا ىزتالالسغوم نيعرلا يرعا ةزيمجوسرّوحو دارماىخنائالابسلا 1:
 عري الئالرب زلولا يزتالالعرا لسع فرع مسكي الث نزلا ىالك موقت :(ةلثما

 بئاؤ وفل ناب نمأر نو جالملا فولو هرهلا اق نطو ميدل الط الو هاربا لزيما

 08 تالا 2 اناا ارهلا نعاص ع

 صوم اة ذا

 ماللادع مال
 يلهوسملاب غني يالا قل لوب هش عن ناو دلع دل مدولوصال.ةلم ل زياش ار ايلعرما
00 ' 

 00 ةيباوعولا ةواعا دب وبا عمم تو: لذ دوار ااسم قيل وسم ريو عرمسملا:
 ( 0 | ممل ليرتشبالف!لزرلاو لصالا نيب اعماور من هانى هل دما :دوك «ريلالب

 ظ 5
 صلات اند 7



 و

 5 لبي ىيمما نإ يمسيبالكا اركذ طمتستت لو ؛ريلاوصو اواو برقكة فلؤ ايو
 ١ تاطقس اوال ,قرسصل عرشل صالاما نيا ازا اذا اهي دنا يقمْسو
 ىينا م والا نم وكت ةرودو ترسفار وبما لق د وقكلا [بق ةالسلاو وب نع

 يااننوراوسةرملاو ب انئلاوريؤولا مايقل ارباب ((طوقس مسملالطينال او
 بالا ةداصعلا يصزو كو انيك يسملا اروح ثوم ا وأب 4 يارس ترس ناب

 | | نيهيال و دسلا لس ديل انا سمرقو اب لولا ٌمباسملا تلاث اذاو لذسلا

 )3 2 اهسم نويل ابوس بلاط ١ انلولا عرئدعل ىف ىلوسا أ يدسمت الو دارو انا

 ظ ذل ىالئي وسل ليسا دال امنا يمسي الو ءاععت اقل
 اههيفنان ره زوكو [رجازف ج لسا مهئراو نتممأ جوبرا بس احل الاسك ايف يا
 هيكال ضل نا "الرب عوضوم اك ١ ايادي ايداع بجي لو أررهسف رور
 ىلع ف | مِداعارْصْمالاَ هقلع ع هسا/يبسم ادا (يروا) رمل اباهؤسرقو
 تطقسو اياب اهلريؤلوررلا ةرابعو يل ريل ا زنوبشنل كلذ و ةن اثلا
 ظ ىلا زيرلكلا نيكيا نيولارسك دمر اذأو بري لب عيملا ةداعا نجي ملاينقلا

 ا طاري يا قؤاح مسم بيبط مرما يازو يل ؛انلان نمو هنيعتعاف
 ١ ىلغاذلالا مصربب لحي الذ يزردلاو يزمسلاو يدودبلا نعز 5 نعال مل ابريق دسلا

 ظ مد ضب هنظرع يبل وا هينيعوا هزيع لسعلال ناو اوقمإر ملا هن ريع سرع
 و 4 4.

 تارورملا تدعو ارا مال فلا ؛ ل 4ادكر د ليشلا رض اقباس خم تومد تنام
 اكاد مث لصعوا يربو اج بأ رمد هلْسو مزؤظرسلل اوا تاروظحلا تعا
 نالدوذو اطار ص لوصمونملاهوئوا ٌمقزلوا (حلعوا راو د ملعلفعر
 ةردعر: دعي! لعلم ,؟! اهداسفإا ىرؤب امال تاصارإا ضفن يف ياللا

 ؛رلادودالا ماعتال تعضو اذا انياب انسايا تن دح يفرز اصونيدك ةادس تو اجل 2

 هيب ىلا اع
2 



 0 1' 2 ةروردلا زاوجلا كلدوااهيوع رمل مل ل اخ عضوا لاي ازمعيزت قزغ
 000 مولا ةرشل يرسلأ مرض و هرقل شاب لأراضي
 1 ١ هند : را الر ريسو الود يئالهلل مجسسوردوتسلا يو مكن

 ا ظ لقوريلالا ىف جسمو ةرسلام | رةتفيالو اهلعفطاتفاس و :

 ١ تقال ةسلإس طرت تشل ءارظالاو لوب فيمدح اول نآل لربما مذ 1. ناطريشت تي 3

 1 رلغلا سو هزيببلا ب9٠ اق ثلا عسراصو هممت ذارؤضول (04اك اب ةراهط مال

 ُك راوتفاللا : الج اك. ةراهطو ةييلاط ام ءاوروعتءاودع هع وارلا نال

 ول 2 اررقيما هدل قاد إو اعصار ددب ا زهيليادلا يل يل ظ

 1 اد رك رفد اههوتو لقياثادع ارك اهويومو بكي لا ثارحالارك دال ص اىاسمألاو ظ

 ١ ا 07 روض دا سن (كا )ا لسيف نم ضيمملا نال وه نادعالىملو روب ام اوتو هنالنيحا

 ] ةىوصنم تمادام وئام لاستخاو ةالمملا لوودلا عودب ةس اجلا لاا نا لون

1 

 ظ

 1 ظ ةرامطال ثدح ةرادبط نم راهلاواسيقيقحا سني سيل اا اهب ع لذ يال
 1 كا هسا نيا ثا ارمالارصتحلا مالعالوع اسر قا يرت نم.ب قلتم الحال ناو ىسخي

 20 يلا هلاراقاسوو رنا رت || ءاوع انما ناايقام ئارتبالا هيبسو  لاقث
 . لا نايا راشد باد 2: يابو ةنيل ملم ٠ ل ثادعب ايباصاو ةعاسنلا ىلا ابان عيبو يصزميحلاباهالئاو اد يتيدا ام ككميمدال /

 ا لون هب ىناذنلاو نييملا ناله رولا اتعاب لا تفيض (ئاو ءارولا «رهل ممن حج 0
 0 "محلا أيصركمو ساقن مدو ضيح مد باو هُنا قرم مو صا ىددمنالاو محرلا يتم

 0 تالبسلا ا ىلاق 1 اىرل 0 ا 4
١ 0 

 77د نجي ديبي جر

 3 0 ٠ ا

2 1 



 طوال ربدرطؤوايعدب نام هضاانا دا هلا عانتمالا.جو تالا
 *: (ريشلاو نميح الش رجب نتخ تقنع !ذاولولا م١ناكقااثولاو ينسي , 00

 مالو ضيع ثالث رف اهاذ نمي ت ا ب شمل -
  ةتسلاهتلوب تا موعيص نضال ترتعاو تّلطاذا اهنا كبشلاو ن ملا

 هلو مم تربط نايا وطول اطو نينا امتحيامدرب مل ناوهّوحنال ا
 رومعانمو ىاثلا يابريرقلو لوالا يف اهنغوتتمد ؟ىزبطو اهنصيحق اهكردمي نا
 يوب اهم صو لاو اّيضالو اولا يب ءزج همك ميل ولع

 ل يهاب اردت ايهما موعلاو ةالمتاوازك ظ
 نس اوملا - (يحجإلو هؤرملا بوهو توبا, انوادروج» تقوي مودمل اووالسلا وكرت 4

 ل ويوم سداسفو هع ن0 67 طصرشم لل 0
 4 تس ينل هلشسد 0 داهل لح اند هلتاميلعانط عيل ابى التعالاو 1
 ,قلنموتو دال شادربسل ناكل ملا الغي اديك دعا كلذ ب امالراعل 1

 ني

 ضاضلا 1 "1

 0طن ادب دل تل 00 : 0 هر دج
 يزف علا يف رلام عقاولل نابب ةزيطن نم هلصايزلا لولا ةيبزت فوضوي نانا
0 00 
 ل ّيمارام

 ملعلا# نامواد 7 يروادق هاند هدلا نال لبحالو نميلاو لمرلا ريهسلا ضيرم ناذ واد تلطيش اا تمم ١ راع ىلا اإل بد انما هيبسب مد ووزن ايضاو اهم ذأ عاهل شر“ نس ا
 و لداؤاو يش نم ع يلف دبش !ذاوبلاب عملا ميداس ابويا عيري داع و ا ممل
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 ١ عيزجولا مالا زسدلولا عز ح أب بكم د ضائساوهائاو مكى يلد ىلسزم 27 ب ا بي رللا بالا
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 1 ان 41 : || 0 رثكأ 0 |

 ا د رم
 3 7 ا
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 95 30 200 ظ
 19 ١ ةنسووستور م ىايألا نسياوصو ب |يازا عس نسلان غلبت ملو نسقط(
 به صام سايالا ةرم دعك ا اهرسد سار ايف فلّضادرررلاي لاين م يفملالع

 لطبسو انهيعن ام ينائلارجالاو دوال ادوق امد تار ناانراراتناو اطيح نوطالالا 01
 هيضائس(ئ ارا ربواضخاوأ و صا ثار نوال كروبو ءاقئاؤن ريسألاب دارئع الا من

 نالسلا هدصأ غل هفيؤن اماو اعرتم رضبملا نونا كوش هذيروت اهو
 ظ راق نيماون !بادوص(ج ىعرلملا لبق ىوعللا يعمل اركذ يلؤالا نان ىو اطصطلا ناي . ١ ٠» 0 يق 5 4#

 1 عملا ايم ع طاذا ةرجشلا تساح لابو لاس: ا ىراولا صاح لاقي ريلا
 00 م ق4ءانريفيرهاجوو ]أ تضاعو موابرجر نم عل اذا ةسرالا| تضاحو جالا

 سر لقوم اقلا يو ةضئاح !ةلأيكحو ىسبلالد ثنؤرلل نزال ئصو مال يقفل

 وقبة, عيعو تاناويملا نم ضيك نم مهمجلوبجو راما لا لسنا ضوحا 3

 0 ها: بنرالاو اهعمبضو تاينلأ يصو مدعو ءاضلا تأ ضيحلا 1

 اذ 4 .٠ بسك اهم تايلاو سولاو 8 ةبل ةرجش اذا عزوناو 6. 1
 500000000 د 6 ا" بس اظنلا اظنعؤتاففع ان ةشاع ةكيمس دائ شعبلاو © "|
 أ 00 0 ى  ارشك انو يملا نالاخو نالريلا يفمبتاناويحلا زو يلا بوضم ا طيملاو |

 , 0١١ ١ عكملما نمزوا 000 رع ظ /
 ” ضرابطإلا معايا الك انررع اعمر يعن يدل !ضيمال قاد ل ةيتراطلاو 5

 2  قكلت ايل يلادل ! نوككنا مزليالف صاصتخالل تميل :فاضالا أل
 6 لا 0 ش 2م 5 كل

 ظ دهر نابل ف (هريعاس نيعبسو نيش ايفعرادملاذربزنال|مجييف اه مايالا ظ

 ةرشعوا منال مدلا لوزن قرختسي نا ًزيرمَسي الذا معاو مئاورلاه اظ
 «دوعط هال, ارسلان ام فكي البق ا مشولو مونإل هور فر دان كتذشبالا
 »نرش ىواطصط انعيحإرلا لوجو ربط أم يب للكولواهءاف ةركأ لوا 0

 رطل اضن موتي نا اهنمىّنو ليصالو اهيوادال ةةلابمحر نم ملوك نم مدقتام يا ةطورشن .. ١

0 
11 

 همن ا

 .- ف :



 ال نولبلا مدل يا ةفص نام انزتفاضا نوع صوصخلا مرا ز درب هثكرو
 | ملا جرملاو داولاوهو ةّسلا ناولالا نمن  امرصو وبلا مطرشخ زوريلااماو

 | عطوم ةزواحب هيبائاوهوزوربلاب توبات قوو ةيبرتلاو عْضخلاو ةردكلاو

 | وانصالاو يرينا كومولا ضواونب اراسع ا ماظلا علا يلا حيو لان يو هر (ئبل١
 | 2 نورِيّيلل بخ سيفرطلا ءلاجو اماو ضيم ملاحركبلل بكاسو بيل نسب

 ظ ناولألا وع انيالث ءلاوعابلاحراسعابانص برقا داولايلا مد هدؤصو هبا .1
 (إ رباتيالس ناسللا اع وضو ول ا نمي نبيها نيعلاو لاتلاب عازل منمَدَعِ

 ظ أ نيلاىا هلطساواو اهمرل دك ارالزب(و ص (كسالا 2.2 نو 0

 أ ل داع دراولا صنم كو دولاب مايا ةرتقنغ هتلر اسييايقب مايا تسغ
 . حعشلو ممالو معبسو ةئسسو معو هرمي و مايا الث ضيمحلا مع هع ملا دصلاق

 / نوت هزل لقنارما يذلا زضاقس وو ةرثسلازو اجاذاف ةرشعو ظ

 ! [ةراجاضيقالفا مو تدعايسر لون ناو ةورنح ا لوفر هد
 رع عوار قعاو دقوا لادن ثلا, اهلا صذمره و ميوعاس(سوثكاو كاش
 500 ءركبلا كاك ايا زميش لا مليك هعرداوص ملوقل مايا دع هل

  ماودزت 3 أىملو دإ دارب ' يجينا تض ( قس | قدا اذا مايا ةرثع عيولمام

 ا هيرمس س افنلاواغلا شام لر شكو نرد مك ظ ناد ]ب لورتلا و
 . بتال انييا اسي رمسد اذ مول ا معو !دلول ا ينعمب هاذلا وكسب ىسقنلا ع زغ

 اضاو هتشن هب قال ىسفنت نم ذؤع ام نوبل زم يقل ىقلا مخ
 نولإو اسفن يزد ثرلو اذا ابيكنو نونلارضب ةارم ا سه صم رخل

 ا مرلاوم اعرتسو نيدرم ابو امصفنو ؛قلا نوكسو نونلا َجْدِبو اهلا ينو

 د وُ مداههملاسو اثم اهرس نم تدلوولف ةدالولا بقع علا نم ع.رالا
 ابساو. "ا خارملا ماك 0 رولا 8 سلا يت ا 0 رمال زجر و مح ”اددلولاسكا خورتوا !ىن(ل جدألولا (هارباس هلولاب قلعَمب علا م « )نم لسبب ملام 2 نب

 ُ .- نشحن ظ



| 00 

0 

 ايلا مهتداو ل راسل 0 دن نان لكك ناي هدد شط
 فاالغ نيدرعولا قو مسرب ةريولاف ىلجرب [سوكذمرما كب نمل ان ناو نصت كح | ظ

 : هروناعد يرجو سان (سوكسوا يبتسم رن! اميفكل حد (زف منت هر فزو د 31
 ظ نوما عر انا دلو نقلا زالايسغتثاو قرا هويته ناب مالا ظ

 0 :دالولايع تفس لعمل اربعل | قتعي ناو رئت د الوب هنرمي يف قلاغأ تنك ناه 1
 ييسيال) كراطصط نملاصو مع سفيالو يمسي الو ىنولالو ةريص و ىوتسبالو ثربال
 صولا نكس أو مكلعووصو ثرو » ايع ولام ري اناضه كو صاناالا ننع

 الو يمعلاِف سفن هوكلالا اولا رون ىا ه دعب ام دزن مل اذاو ع 51

 نس ايقلاوهو دءول مو ةويقح ساؤنل ابامردوتل اهموص )طبت الوابر لك[
 ليك (لو ؟يبع ١ اك نزل اليدوو أيهرفعازهو هونمولاالا انمئلن الو

 رلولاو دم مرعل ةرمعاسفد صاب ل ضو أهم وصل طلو (سقن عودت[ ناو مامالا
 لوفوطع يأ اكملايكاو ساد ىقنلا وز وفن نآلوا 'ايلاعمرلاللق نع
 نوهيراانرزع افلا ىا هرثكا او ىرنا يواتفلأ : اضدا ء يمو مامالا
 نال ىدلع يهينا ضميشلا لأ لاما ّمعنرا 2 ا١نالو >ريعو ىررمَرمْلا 6 او رانك ا و

 كلذ زج حلا يش تالا امون نيونزا ؛(مغنلل ثنو مب ميلعهرلا يصولا

 ملا اهب ةزاماولا ف كد مجاعالؤ ا سانا هنتالرحالو ا ىارطلا مميت

 0 مدافع ]ب دملولا موقت نال جرلا نم راوعل رن  ةوالولا طع رك ]رز رمالخما

 ثالث هد لدمأ ىوس مرا نمل انزعيص ملاذ اايعال للاب اضيحلل لادا

 5 لرد 7 .مومعلاو ةالصلا كرتت نلف مايإ ثمل ايريتعاو ةراهزه ياعانا
 ضيفو ىملارصالا نال أسد انراوص الوقوهو ري ىراؤ 04 مع 10

 توبقسا نى وس فلوو ناس الاو كول صطإ والاب اجو اهب قيالالو ئبحس دعت مد

10 

 0 دايمالال لاق
 اكوا انالطقدغول#
 ص 4 7

 ا 2
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 ىرلز ناهل راسخ اال نا لوهمجلل ءانبلاب لاوعسساو مدلااهبرّخسا اذا أملا
 دارو ل زن ءدوا مبا" 0 ل وا نك 0

 انراوعاماو ىجارباياعانم عامعلا لوقا ف لاق نمي ارا يف مايا ةرشع وع رمال
 تيس الد اسم ةريغسلا نوح ١١ سضلاو لم اذلاو ةسيألا مد 34 مب ثدع نو ثدح عك اشورام“

 ضيخ ازواجيو ايداع يعواز مروا س قبلا امويانيهزارع (ضياداز مدو لنا م اك 0
 ظ زواج امو نيقربرس انوا ضيح ةراعلاجعدأر ام نال كلذ و اسركال سافنلاو ” مل الي ْ
 ظ ٌكأو مانا

 سيم هشام هنالك از واجاببه نوف اذاعرنب امي انككشو نيقيب رش اهتسازلالا 1

 1 يدش قرع ةداعلا فد هاكيترملاصالا ذا يلوا مرقامل | نالن ءويعملا لاق اموسالل نا

 ظ رصد ليقوةضاهتسا هول للا زوايزلاتمال دال سيال مومو
 ظ رهانس نايل ارهكلا ع شما قراشسا او لع مدعم (ّقدأأو رصد زويل مدو ةئشلاوه

 1 لا يف اى ضينحلاو ىباختلا نيبو نيتضيخ ندب لمماذلاررطلأ لكأو ييععلا 5
 ام هرتكاو ماياا نمي ”ةالئضيشا لقا غي بدع هدااول وتل أموي ور ىش عينا لح ماهبلايلب

 يلعتياوملا تجار مودع سفح نيل ندب املك مالا نم ةرشع 6 ظ

 قورغتسا ناورولا ىلا هرثكال رعالو هَ اتألا ةركر اضم مورْللا ةرمؤلا]و دارمولاؤ لور 8

 | ©نقتنكيالن زلصارممجلا ب ىرتالرق هدارمالا فلات قدس نملك ىلا ترق مالى علا
 نا ءاوسمرلا تارامزوا نع عابا ةرثدعت ايدهيم رقم رص سم تْوَلِب عمل لا

 / لاقو امون انهو يهملادع مدلا مور دوم ةالصلاءلرتتو «زواوا ةطسووارهشلا واو

 سىدقدو زكلاب و دردلاو ءطولإر ل تارإب رعصرلاو موسصلاو: ةالسلا (هل تكول قروب

 | ايسافن اهلىوقدو نيَسصبحلا نيب لصافلا ارهطلا لداوصو اموبرشح زج اىرمطاهل

 || ةداعباذإ ننام ضاهعسم تقلب اذا ذم انزع افنلا مايا ككاو هد موي مدبر اب

 ١ ةكداز قعرتم ناباهيداع مدلاذواًجدتو ةداعاول نافو تفلب اذا اماو



 16 ضاوتسارزازلاو اردد كبت انْ اَو ساقنلا شكأولعم ازوا ضيح ارث

  مناغيار صحيا لوموهو نوموا نصراولا اههعلو زب يحاربا ازكه نركتو

 حزم سمت بول( بركس (عيررطو ةرشعب ميج نتن عاش نيدتلاقو
 يشكرميلا ال ئوفلارلعو ليق تاريشس اربط ر يهد لالالا لاو امون نيعستب انّبدع

 ةعيسمب ةريخ ير (ررإلعتيشاز ا اهاو (ىفبوو صمون! ؛(سلاو ىتئم ا

 يو ان ايند بسب ترج اال لوفلاعناقىنيجنو غبار حاز اللعافلا هما
 ظ ؟ةزبولغر عنمد نا اما مجوا مالت يعرهو مولعم تقو ىف مولاوم نئمز اهن نأمل يملا 7

 عرتاهباو ةرموش طف نيفيعنا مقنو افيداع مايا ددع تيننازا ابوه د
 رتعبس لضغت م انو ضيحلاب اههنعَسلرارعس الا لوا نم مايا" ارث السلا
 م ضيمحلا نم ج.وزملاو هرمزطلا و نمل سبب اوبك اهلاعدد يل :ةزلصإلال مايا
 امهبتايو وطلاب اهييف اهزقيتل ةالصإلل تقول اموي يرد ع ا ضوتت
 اهمانا 1 ثاللا يف تلض اذااموصو املا اجور
 مهشلا )وا نم مايا رش ل3 صت رشا نم وطوم ملفت لو مث الث تناك
 لف ىلرشعمو عبس ل ستفت ممر طلو ضيخا عسب ددنلل ءوضولاد

 لالضالا تلاثْلا لصفلا ئاسرئضمحلا نمايرجو زم رسوتل ةالص لين
 مث تلم ندو ( طلاب تنقيت يم اهنارص]صالاف المار درعلاؤ عاب

 ف تكس نإو كلذ تكرت ضيحلاب كنتيش مو الاغو كعاض و هضإلا
 زباوجل ةللصإلل |شعل ايف ت لص اهل نيكد مل ناو تيريهطو ا ضيع تتقد
 لل تلستغا ىأر اهل نيت لو اىاوتكشم ناو نهرا نمو.و لأ تنو نولي نا

 - اهنالفاو رالف هلابأط نونو مصب ولاد ريعلالعاباد الص
 . نسداؤلا لصتف ماممالا قعوف ليرهالابزطاتلب سوبا يفعرمطو ا نهبح اوم ْئيتب
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 للمخ والا الوسم الث اهيلع مالإل افا عما ردا طقن ميقدو !طقن اهم اياد رع



 ا

0 

 ىلع
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 ظ 3غ مامالا لاكو (قلطم موزه ىسلاراو اديب ةوالملا بنجتل الو نيتي

 علا ىو نالواورازلادصت رع مالماث وج فضي قفا 0 3

 7 ةهلصاولاو ضورهم ار وهلا رقتر موصل ا (عرولظنال ةركؤملا نيسلاو تايجاولاو
 ١ ةالملاورانسنآز أرقذالو ارهسمظزدال» ةنسانرال عادل لع يربي ًارقتو
 | ناو للاب اهضيخارتبا نأ تلعن ا موي ئرتكى متت م نانعمر موضنو هسمالو
 | رشكءااهبوص ضمد سف امرثكانل امري ىرلعو نا تنخر اهل ابنا تلاع
 يشعلان ا ماه لانو طايتحا كلذ نعش يضف موب

 كوالرصت بنا ضيا ايل ةرشسجنو رطل نيربريد سلا انيرعإ ب يشم او
 / ةيئائ امرسلت لاحز يا ساخنلا و سيحل اب مركو ةريس ةدادرو اصئغم
 '" الو انها (ّيلطم موسلاو هلفلواتناط اضواىلطميقالسلا ص املا

 ٠ عملا نا دكشسالو ناوجنالو لاو ةىصلا مدع ةيرملا نم مزليال نام اذ «نراىععي
 ظ "يف اركتسلاو ةوولنلا زولك رويتسم (فسماذهلد هشبل زونم ئشلا نم
 هومعلاو ةاليملا يمتاز ي' ناوعمي الو.لوول ديق تول طرس نارخ هناك دنا انك
 بتدكلارباس نمازكو مناولا نم مبا جزار : مريع ميو امر عآقلا عنارنل 5
 نآيإل ا /لازيلذ نعاب ريال تغومشمانرولو اعتدنا مالك للا نال ل نمملا
 | ركذلا دصتإلالا'(هزملربامالا ىليزلا لاقعكل يلغا فانك الا نم ٌءموسنملا
 لاق تاراورلا محا يف مب سابألت هيلع تروا ١١١ ءاعرلاوا ءانةلاوامعإ

 ا اعلا ينعم اههفزتلا تايفلا نم ايوا واعبل ا ]يبلع جاهلا تزن اولا توييفلا

 راتانا ناسلا باغ ركذر نناولملا ناتضاو ىلا ب سابالث نإرقلا ددردملو
 1 لأ )يرن لوقملا تفي مادا نعتاورلا تعص كيصرجلووه يا(
 ظ | 6921 لوقسما ىاسبال وتعالي نال مامالا سيورناو هزن اوبك فا |

 أ _ اه)زوجيالث مستقلا رب وا ثم. اويل رتي ال كحولع حره ىلا يالا نالريخبو أ

 ا

 نسيج زما» عدو ءراير نا سرع لو ل مالا مدفن 2[هد مثلا عر

 ”انلظناو



 1© ٠ ةقمنلا لص وعلر اخ اوه عملا داو ةئالا نوواي ميعتلا فلتخاو
 ةركنأيمو ينال امس او تارا بنجلالو يال رتل سنو
 نأرلا ورف |لا ددعهدلا ريع نكئيطترارلا هجفاام كري ؤبو عش يفنلا قابس
 ظ محالا حورس ىإلنا ادماو نوالو الذ الامي هّباصا ادا زن انعم تاي لطي 10

 هايد يسالا تفل تايم امام اتا يا ظ
 ظ ينم ام كل ريالا وودام عضم ناوها) ركلا لوكىشمربا تزازبلاو ةصالملا فازك 1

 ةشازلا د ىو امصط نارقل اب لا دضارك سن اولاتازهلو قمالايراق
 قس او عزلاولستغل ([تاسا(ؤلاويطاومو عناعلا واه رك ج ءاقلا لصفزحاو

 املأ ةروعلا قوشكمرعا ف مكي منان ماما ِ ةاقلا ماو يرنا ككنذ هيلا 9 ظ
 ظ عئوبال هسفد يف ارث ن او كبر كن إثم ناو ةوارتب رتوص عنرب نابأ#يرع ادالث أع ام
 0 جوااماو ةالذب ذوصوفر واو يعبتملاو |يهملاب سآرالو ينينا هن سأبب اللو زتودص
 |0200 افكر هنا البالاد ذاجوتم اوزملا هلئقفلال ادهن دال ءان قرتحلاو ىشاكلا
 ا ظ ريفي سارواو نا رفعت تا نوب حو مع نا ىوالاو وطعم هنا رت

 0 يما ئيتداصلا ب لل بيغل اب ة.نإحلاو لو ظنلاب جَواَملاو (ىذهطسضمر الا
 ةدوزملالةيورهطملا ال١ هسمئال لاقت ملوهل لأل | ىا ادهسم موو ع [ع تالوق
 | قاتل والد سرس 2 بلس عع ناو نعش انور أ دودج فدولالا ١ يزلزل الو امهسوج اتساءل نح اهتم نال ايا مردوا س 15 ءةوَعسْكا اوصى رئصربلا نكي ولا اطاوزعوا انوريلعو اي نأل
 ' نيالا راتلاو اجلا 2 نكزوائزي اسوبلم ناماذا مك ادنغالا هرككو صالح اي ام نيلضتالاو اظل ]جا

 0 ولام يطال ادطا هوا الإ يل.
 بانها (ل تو حماياور ارضو اياحال دل ار ةرش الاب ككقذو ىسلعا مون تال ةساعلايلمع

1 

١ 



 0” 0 اباهزحا 0001 ال سعرنو

 مصالإ عرب ايصزرع هركيو ععاَتل ١ ل ننع تإرقلا نم اييقام نال مامالاريعرم اناوهو

 ريتال عربا ئعب ةروزملل مومو لولا ريؤل همن نذؤد لصالاب نيبذتلاو
 0 هابشالا فواقور وبهم اوهاذع هسمم ةونصولا فكيرال نام
 11 توكل نكسب الضخ ل1 قا يلازم كتل |ميتكو شم انماط
 ١١" روجبالاهزيخوريسفتلا سكق رهوملاف و اتسعن(إل ةيلاؤلل ارانكعا ن ليقولو
 1 "اق همم الالب اهرب سك اهكهدا هلو اهم غافلا وضاع نم

 | نازلا ريح ى سم ىحعملا رعي مرا اولعج منال مر اليل قفاوطا وص كلدوب, 00-0
 هّسوؤع بكه سنت
 1 مياهؤلايف اركي ولبلا مهل اتاك ان يسن ايالو نارقلا تايا نعاولتال انزع اتنامكارعالا» كو ظ ظ ٠ 1 را و امحابوتي ا عانرالاوقعاصعا
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 5 / : د

 انمي متع

 : ني تارت سساجو#
 ىو سوو سس هيه سن يع ل ل ل لا 5

 سي مده... كا بهلول #13305“ ٠ د ع

 يبكموا قرئةب ومما قاروا سيلون 0 يك دع
 ' قويمتالهنال ةءاّرلل دوعوا

 أنو زم صر ان حسم يا« 0 دوب ا ( يتكون الس 2

 ١ ميك سك رز او يتبول ىرلل نو يالو قيلتلا اقاسزنوكأو

 ليزا مارلي صوبرسوا دعا هلا مسارف بلا هتن
 ا | ىو لمتنا تت ازباب طلعتعدلا مهن اوحت مع يو ل ماسح لك ميلحمفلا

 مساوجم رعي ف ضع دلا يبس ىنبلا هلثمو ناسإل معلب نامل اذا ام مجلتنا ١

 رانا نكد عمن, نميلل لاو لي متلو مل املقعت تازبلاب مى يلع هدلاوصوبلا

 | نضعملاس وا ياسا ١ زق ذوايدن تعدد طول ملأ ركسن و ىو يللا

 )0 عيبا دارت هدنإ مال !كساع ةريملا تازفاكد إد هللا مال المل ايلفعنو /
 1 ١ الد الار يملا ميقيلا 00 ابن يربو قععملا د نم لم

 00 20 900 ا 1 ظ

 ادلع

 -هبجوص. حس



 زممملاد منيو سايت نال افارصا نهم لج ؤئتملا حتت

 .. هتلوملا ةزييعو دج يمس نودايهللا لشد يلا ريقي ركن يشل وو
 روشأؤ تسلابإ نوكت تال تنال ن اف ةنورمض مع نوكلال نابرررلا و ونكا

 ققتمالاوهريعإ يكس الو ب للي ونكن أيل اب دقي ناو وفلان راخالت ميو
 ضيملاب مويائاروتلا هزئاوص لول !وىا وا وتتسايتت ووو نإ مءاس نمو رمو مكن م بئجاولو ةروزعلا ؟5
 ! 17 لوغدساقملاو مدلل ملا درج دال ايل ا 7 ع وسو دس سس و 3 0 توا دالك

 , م زهخس لسملا نارمملا نا لمنال (ى( فلا كح ضماعالو شح رشا لع م4 ضخ 3
 ساونا

 7 وق اميلي رمامو ضيطاو بانل اعرب ميو امو ءلا م بنملاو ضياخا قدر نط
 , 2 نقلل ليرد ةرازطلا نال ناوطلا نم ميقصو ناو وكلاب ونولو نارللا ساقتل ١ د6

 ب11 < دقو ناىرلاى ال اهتوقنزاوملا دوي القمل اهيوعو انزفلاق ادرج تت ١ رصعلا نأ ني
 ظ < اهباعأ مما 32001 اضو مندي زك ايزل نكر الا مازعإلا نم ةز ابطا نوأولوت اول اوطلا انا ناك ظ
 0-9 هرم انرو) ) ضرفلاب ار, لا
 يان 0 نا ةفريمفالاو ةاش نكران لف ثمل اج عبو 1710 نال جركرل | :واو ماب

 بصوالاو زعلا مايا ةداعالا تنال اذا هيلع يش الخيا مرابطمل أ راعد اننا الا 0 1 1 ْ

 ةنالعلا لاق قاوطلا امر مرو رلوفل ةلعوهو روسملا قتنوكت يا تيلا رتل اهيريغاتب مد+ ٠

 ىوقولا امام نا يوتل (ىنور نع يفي ملا لوط د نع عنملا ناس ناوطلاوكذ اما يبكمسص ٠.١
 ةاوزمل ىسملا ل ؤحدرمهوتوا يلوا قاوطلا عجين الو با ءالزاووقا ناعم ةزاهطالب *

 رع مسن ؟مريطعدازب كلو مارتعالاوةالسنلا لكم نيوغلا يلا يا عن ضاولعلا الو ئاوطلا
 نيرنلاب لصول وع مركو ويوم ةنسناهب تورث ر بطال متم الذ طلت
 دايو مبلل تكلا عرسلا تكامب عامتتسالا هرلعمئياثكو عاجلا سد "قلو
 وتساوي ورلد ؟رعج [ضنو هلق ناو نيكل ادبيع عري غفل دفع عر
 هتبالالو ميرعلا دصقب تانصؤ١ ذل (رصوبْعوا ءامؤا نيوعنم راع تسسم ا

 امراوث شمل | يفر وكول او تمل رولا( دويول لت نبشنب مال(« رف ةعلزعلا
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 | 2 قادت نويل ولاَ موزحضوبوهو مدلاراعشسب ملا ري صعو يونفلا لعو
 7 لاك ءاهلارضو َملعحلا ءاطلا بوكو ةيقلاتشن طبيخ عوهؤنولإلو >

 | كيل ديرمالز هيل ا كالو اهتم لاي تي افلا د عدامو زل رعي (خيروطملا ]وج ؤزؤمالا
 |... نوكيداز فزوامال وطحن موا مدل طقنا ةوشهلا ضم ار اهلين كت ةرشعلا ٠

 | اظداذإلا قونام اناس اهيا ككل كه يدع ةذلا يفض لوقو موقت( ضاهتسا
 تن.( نامهههلإل3 ضيملابتنريص)اذاو زعيبلل مكريخب ايعمأ يل يجوز نع قالا بخس اتا ا : 00 ا هه 2 ضيحلا خكت نا ةارمل ل ال ه يبت ضخرص ذاالو ريوكلا ّمنالا ف موتتاك هز فل ظتلاناؤع "قست ش امو ن اذ ازالا قوضامدلل عب دع هدداوصإاقم نفث اعيجو يقارما ' ْ | نم طار مك ل عهدنا فص هلنا)و/تلاس لاقرعملابب هدناررع نعروأ حتا يو '

 لوقبربع (ناو
 ١ ١ ضيلالاءو عام نك بكت و ليث ةفيفعتسا) ناو اد) وو لقيال ةّساف عدس

 ١ عاصملادلوتلا ق لاَ ةرازرلا يا ةؤمقيب يصل ناوار اسري قرصتيننا
 ١ ةاوراملره_ كينو هؤصنبفوصا تال ناو ر اندرب قرصتروسا مرلا نام نازيق ا

 | قرمتيلفرعاامدنال نا ضراعيمو هلها]مرلاو ماو اذامئاحلا هصخصو دوادربا 2 02 22م
 هفصتالاور نيرو نيدكاواؤ نام نال قلل نيد قسنبخز عصا أمل ناور انبوب سس .٠

 . طي ورصل هناا نارقمللابديقاازادوحئالو وتس وف اهت هللا لا بوت ث“ يصل
 د0 نط ايجاوالا بخس قدسنا نانط لو لاف ين بوصول باوعرعب 0 الترس ةاغ |

 ظ ١ هرالؤ امون 3 مزوو نا اكل دارمال# رام أدر المو ياض ا صو الماظلاو (يسملاؤ ظ

 3 قات هريؤل مان بالكرهك مدع سمالنلا يف صو موس الا وقسم مكب نا
 . مورووول رِقْكْسيفِيالَب امطق هليلد ن[مولوزفكنال كرمول امر الانا زرالدارمالا د : 00

 مظرا+ ىللو 17 صسء|سفنلا ب طوربرتو ملا اين نافل ايكو هريؤزتونكر ماو :
 ٠ عتمالاوا سننلا طوريرو ةرمالا لاق هرمؤكت ىكيلا همدعخ مارا ال هرم

 اهب



6 
 مى(

0 

 ا 1

 !كةلورمال طرا قل اهنا - 7 ؛اهباطو ةلمأ اراطناَقَب تتد اييلعز مب ماو ١

 5 قل العم س اسرازالا تحاخب |
٠ 

 فلاي ادمنارو ريفا تالا لوعم اذ
 9 ] اوعي

 ام نالوطقنل لوا مرناروطقنا( قولا نمك اير (يطم نور ثقل.

 هم ا
 اننافوارعملا الوتلا نلاَم يضل ق (4 نط ستي ياواهلاو ةلضولاءاطلا ديرستب اهئاق ٠

 نوكاسباو ىينا لامحالا خنمال دابهتجاز انس ىلازجلاو هرهيكلولو (قلطسوتل |ضتعت

 سب ااىنلا محو مك دلا ضر قم(شلا مامالا نالعيا ىالثل نم اعد يملا
 الو دارمالاو (لهرثكأ نورا عاطقتا لش رز طكال س اذنلا عاطقناتا ني(
 يى١ مدرل جونا ةأرغ ا نعوتافنلا مدوا نورملا مدولكت انا طولا لك

 لثدو قرط (ة انيالى|شنا منال دج اال ب داعم ال نط ب لالا نوَو

 عفاف نيرملا نع روسمق لالا يللا ناز نال هلام ايس غسل نأ اما:
 الن رطل لطقنالا يرهطلا نمو هلقال اطال اف نعينلا مرتع لا نتغالا انما.
 روت لطو عصر لطقناو موصو ةالص نومو قم ازهو ةرشملايعازل اد

 نال لفت ناو زاب مرورا اي)لعو ححرلا تعطتتا هلال ضَملا اذان
 لسعلابو ىو مطور ارم (ّعم موتت اموا لسنا كلل طرت هلدال عاطقلا ا

 لجو م المعلا روصو نم ناوهاطلا كحنضا ةلفئاراربوه نال يام تيفلع

 رمالسزو احترق يا انرداع نورل عِطَمْلا اذاو ؛ طولا لع مالعالا نمو والا
 كو ًامايّصاعوبفنو ىلبخت عذلو ايرداع يفك عنلتفا ناو اهررفنال مايا

 ابرد ميال يلفت ١ الذ نل(غ اروح هاد نالوييكلا عت ىلا 4 ناق ةداعلا مارت عطنا رفعت نيحسيو صم | تنفولاز تلم ل اسهل اره ان هيلع
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 - 2 12 17 0 5 9 570-5 دتخي

 571110 : |١1
 تتم 2-0 ل م 3 نال 0-2 7 ا ع يي -_- هس 25000- اس عد 2 ا م1177 تالا اند فخ 7 50-0

0 
 ا ظ 5 00 5 ا دل 9

 .٠ مطالوتلا رف مصالاوعوصتو ميلا ةدرج ارازعالا يا دذعل يت وا 8
 دو .دكاتيل نو لاق امئاو سلات انك مصالا عاام ملهم بابلا انهو وشملا عام

 < 000 ااا نينو ةيوااطاراولا ريالا متع ا

 "الحب مرلا طفلا ازاي طررشسلا نم تلاثل او هدأ ةالصلا صديتوهو كمل م تي : 2
 0 1 ملوقب ككرل لو ايس 3 اسيد ة السل اريبصتو | هل وقد هزكذ اهيوزع ودل مادام ثكالا | ب - 3 ل
 |رم»ا يضايولا قولا نسايداومجاتلاههرل عاطقنالا ديننا كلو 20

 00 0 ناشلا ظ

 ١ تتالاا هجوزحد وهف تقولا ع رّيح هو معيش مود يذلا نامزلا يفىا يف“ . التقط ايفو تايرلا سامرقوم اى ةيرتلاو لسنا عسي دايالا نانا مف مولا دي تير
 ' ومو (َيمذو دولا كلذ ةالص ٍشرنل لالغمالا للذو اصؤطو .نيكبظو لج
 ه اف ناذ ؛اثولا زحارلو نمو مالمالارباس هوشِف يا تارارطلا ميما نم ع

 | عورباهتر ابطل كا نابلا بلو زعوتلاو و ضل نسال دوو ازعس تقولا 0
 | ءاشعلا ةالص ا عمزلبا] كح هطرشس عمىا مدل اواةاغابةرابظلا عاني وىميالو

 38 - ب م 2 1/
 يف تحبص) هن اهب نراصو كلذ سلق إن يونا يبت ترمهطول مودل موس اطل  ةبدولل

 ارقد ازمالا بر صام هميضقتو اهيثنت ةكارسالااهيلع نكنو يش ! اهو ايون.“
 اد١اهنمدعلبقلا غش [ىوطو ]حي اهنذوطتلا اذا ةربامكلا ناز لسكن اد
 كالدو درمالاي اه از راما اهقع لغشال مال ةرش ملا اذ انّيداع مايتل نا(
 | اداقتعاو ءاراباطخلاب لوفلا اهب يهم لاوارعا ارم لسعلاب اهراطخ مدول
 . كلذو زكألا ندد عاطقناللر كاملا نطرمَسا الو لم الح (يكع وكي
 نوف عطقتالاعب :لولارجبت يضل ةااق نان نيالا بنا قيوت
 - نروقلاو ةوتعلا نوران ٍدعررردنسلا نلت لسعلا لت وزم دررشسلا ةواوو
 ٍناضسابانلت قال ناااكج اورق الم نامل ديرسسلاّج ؛إو اربع 5 رثولاهع
 | انلعو ىلرلولارعانز غال اكن ديرثسلا جزل ل صالحا تعد اق م عرلنو للا
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 7 مونملا 00 ١و نضئاخلا يمحو لاصالا تيدا يللا قرصالا الع

 اهيورانعو لع هاير ئهساولعا م ةرطيباع ثنو 5 الملا هوو

 ءاضقيرمؤنالو ميما اسد رمؤنَف نيل ١1 كلذ شيعي ناك

 كلنا ردع تِْبِد ةداوم ثيرحل دارمالا ىف لائ رئت ا كثيرغاانهو جالصلا

 دانمالا 508 ,رارربو لابام تلقف اع هنلايعر ةشياح تلاس تلاد اهصتتتتطر بودهلا
 | عوازم مز روما تلق تااّبرور عا تلاقف السل | يمت الو مورملا صقت ةتنياملا

 4 اهنيك ناو سلا اضيتر مودك دانيعي تام لاسا يك ةرورجتسب ْ
 ضمخلاراركنل اهب[ ضقق ع رمل يا عاجلا رقشن ١ هيلعو ةالصل ا! /اْضقب
 ىلا مرلا ءاوعارال مدريبظلا 00 مومهلا ئالك "ايلا

 0 معاالاقت دمت امهتفل اكون جالضلامع نع مدا ل "اس ةرم
 ات هنلاحو معااللاتن اهب اسقورعتناس جررط (ىذ ةالصلا رقت عنا بلا
 1 اور وصلا تو رار م َ اييثعء أم أضقالث الا

 : |رافقيناعو نا ةللارم وَ مالصلا ةعارسابت لاسم مدعو ؛ط
 علا ينحواوع نايك وياسدلا ع لعمؤ لاق ىهتاسم لا مدالإلممال
 جراضتابرمالل (قلظم اللا ءايشا مح مدازجلاب مرو كنا تسلا

 -3 هى ملع هددا يل نع هيفول نارقلا مرد دفا وعو توما بألا
 3 ةيالاوبا ايست دارا ق ؟رك ناقل نماشس زجلاالو نيداحلا وتلا وتب
 *> ميلعرلوولو نووئيلعأ | طه سمل ال عن لوقو يغسل منكؤجرلا زرع لوب
 ب ل ير ةوئل اجسلوضد ريو افا نوع امال ماما
 ا 5 ولو يه (و مو" 7 7 ل | كيررملا م ردل ىعملل ذاوطلا نوي نكاح الو ينط رومحلا
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 تح

 ١  تقولاو ”ونم وب ىا دب (دوطهنو رازعالا يوز لمس يا ٠ لمارل او
 ا تقول

 أل لع اذاىا اهريذل ءاضقو اهئاداوار ذا يا ةيتولا ءادا عنا
 ظ يديم ديب اذا ةيأ ويانا شا هان ها: تاولص ءامت
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 ّآ كلزكو ئميالك تم ولاهم اًضنو ةوفلا نامز ءزلا ملول تلا نم
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 1 سدوزعمل ةونعو لاجمتو كا ةوالت روك وصم ىمو مليادعإلللا
 را 0 5 1 هرزعربظت ناك ولو طن انرزولا رع ضت انة طي ملا ذا
 1 نيكي ١١ ىلا لاس ٌئلئاس ايؤمعلو ءاضوتف يرجو ١ ليماس ب
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 0 هنا هريزحد عاملا ٍزلاو يووللا قيرتلا ددسجةلال لوا نايل اعلسأ

18 
 ظ موو تسنو يلو خيال دعما ني اخ دعم هذصأ و دفعتسسم لل لهتساا ا
١ 

 ١ 1مك ناساوراؤملا جف يني تريل اهنا ةربل ا ثيدحو ديالا ينام ثوم او - َ
 ظ رحنا بسجل راطاسخا0 ا

 > معاؤناريمت اذا اما انهض ددقنال ةدحاو ء: ثم نإ كبررسمو عابؤإن بسم ا
 0 نا 4

 ش ماررم خرا دوكرمشملا اا لاهتملوق د اممازعتساو اهعدالوت ىذا هءجزرجن انهاق
 0 5900 كيب 1 ٌ

 1 ىو ذ ععواةس اهلا دع مْ ايبْولاهم ىرروملاباوفصو يواشيبلا لاق
 ] 00 د راش مزالنا يهل ارييرعوالا ءرشلا موس عتالوا متطام ثيل

 سابوفلااطارا ١و ظ
 : ىقيقماو 1| رع دزلينم ةسبالم يو ءاس ائملا هروبسيالد نولستفي ابو

 ١ هت ةفسمرسكاولوانلا هالو ما ةذلاب جنا دلاغؤف فراك 01 مالا ربكاورفصا عهوضولا سقِنو عوكل يقرر لا صتغو قيتفاب كيلاني _
 1 لوألا عابروسك او عوتفملا نيبابقفلا قز جاىملا تالويلا لاف أَن أ

 ظ . ميوهنهاط نوُليالا م نلاذلاو ضراع هس كا ياو دال اسي نطاه
 ا ا يل ١ أمنا اماريببلمتلا | نشللا ./ 1

 1 "رجلا نب اييكعزلا نوكيا لاير هنح تس نا لاو لماب ةراطلا

 أى تباشا تا مشالإل "تيل
 ص اناريببطتلاو لازعأ ازا
 . ناساب سف ناو نيف ةزإفالاب

 لم اربلمت دازا نال ةرابخأا ظ

 ميت املا ١
 . محي

 5 0-7 م ناني : 3

7 1 

 ا
 ا

 ا
 0 ا
 ا ا
 ا

0 
0 

 ظ

 ا



: 
١ 
 ا

7 
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 1, ةساجلاضزوغلا مرع سوريا انتغااوع لعزل اهلا نسال ابو

 الع زطنيم نطعل ناقل هيب لذ لأ تبا سي

 3 ثارروو مموفلا نازو ماع ناد لوملا ماوهزنس ارمف رو ناد لونل | اضويفم

 م ؟ددلوبلا نمءازتتس الا مرعو ةبوضلاو ةيبفلا شالت ءايثلا ربّما بازع
 ضمور ادب اضاوا بارض تمل اموسم
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 مك شنو عيارملا ارك ةراهطلاو ىرَكلاو طغيروتلا تاياور ثالث و | مس الا يقايىفو

 - , 2 هالعا هلئساراصناباريرْس ابلغ ياي غاذإ فيفكلاريبلاو عرورملاو الافيلعتلا

 . ةنيظتطا عجررزلا ريالا انهو ارم (نواصراضو ةعابجلاذاو وعر خا ياديزلاج زو راسا ياوتشلاو

 1 يزتنا "ميو 7 ةطيلغ تا اناو ىو لي صطرعناووتفلإ دعو طرشيالئ ارسورع اأو امال ابعوه اا
 : رسل اش وانا وغسل دام او شرا وع 9
 7 ظ تفاوت ار لاو كا ااو اساس مدعل ةظئلا هيلع عناء او هزمت وؤسملا مدل رعاظن

 0 فلسا يكونلا م اوصرنتببا ميك عيدا رتص ءلوقك ةراتو ةداتضزافللا د توبثلف فسخ >2

 ا دوز ا يولب ف ناع» ١ يلا بو انين اهعزد نيرثلا يري ةزندغ لب 0ل/ لود ةرآرلضلغزارلا هين فلاب
 01 0 دن باحعتحولارلاوعانلعرل ابن نسم ا مدلول رانف ةإلا ياخ 3“
 راو ضن يد الا زنا لوودلاو ةسيما معتز ان ةنوعم ةقيرشل الل ايتن ربا

 ا 0 انزل يرسل مع هلم لاس ند هال ناويعول مي اجوزسس هدو زمنا
 0 يلصما ةزسو و ينكذمل ل وعولو ع وسم ادولف تامل اشم نوادر اق حل
 لن ع 10 مال ذابا لا واع .اهويا خباز 0 عي
 وكت لوك ام ناوي ام ب 0/21 ماقال اراد ين تاونع سداد 2

 را لولا داو دبل والو سأعود لا تيت ناب قايل الوزان ْ

 ركل مير مالا جما لاك ىضز ماليلان ا حيو ارعاطو) هريىزل رهاط مان ىار انا اعل اردن امر

 0 امرف ىرلا عر ناو وعلو دكر _تنوفو هائل نامدو ماتا نارا ديما

 /8ز اص رد صو نأ بلد مد ىزفلا ء|بسالا هريس هداف لان قلو الا نالملا ف الباس نيت منان

 يب .٠“ رحكالقو قير ىلإ ]يرصد اننا بعيدهم اطوال هرب نسي لامر ءاشلا

 نالت نساوف ةسايال يلا نام راوهيزضما ف وتو نيبال ماج

 ١ ظ

| 



 ١ ذقوترتإب ةراليلا حيال نع مرص ةلاور ريق نبلو ره ط رداويثكو تاضوصاق عيشي ذل و

 ظ طايتضألارماو سجيئوسبل ثرجي يلا ماماو ايامه دلاب ارنصولأ نمتثمرعنم ةرابهلا
 دن سانا فدو لاق لرقلا مدالو تيرم مابا مد الو ىقضريع لكن روب
 تقاتل مسابم اع ةريور ننامرك يؤم الاف (موهو نانكو ع لاو دارردلا نع

 نوكناهرلدامبذؤا رزل اب مح يي ايزلارابتمؤ غلاي ايا ل ضراو مياس ر 8 ودَتبارو

 1 ضو لادا ناو لا ةربالال موطر الو ماها ص هذول ناك برت ؛

 ١ اصلا ور اهلا عاومز لالا غباضارف بولو نزبلا باصا ذا يا قيلا امو لولا عيا

 + ”هللارمبا اماني الراو ىيذيال نال هرب هللا وبا نالرجتت امال لوتوضو م يعلا رجا راع
 ١ قينوناراقواهرووسم ؛اررلاو ىمنعلاب ضيبيزنا) ةقمقح مديرمل ذلاوع هىهسدمنالا
 |. هقجز بع ماران يا هقعؤ انه وكل ءيهشلا موال 1ع ارساو ان ىذا قف اكياو
 ١ ندعي زصقنا اذار ناله مخ ةلزرملا ةروزص كنا بال راع ,يواصو ناسا هلع رن
 ْ ال مولات اذ يح اع نطعرلاب ةتيا حلو ةرولا مدل نايل لصا معرب نا

 1 عياد رسرمعن د مدام ليان امو ةراولابخفل كار لالو ديبالا
 اهباصاد([/ئالو(ل ناز هام نول ناذ قسسفْمْحاو ايي نم مؤ انو

 ظ دلح يارجل يد نلعرجلاب

 0 ْ] اذا ام الك ةظلغم ةس اجى كرن اد هيد ضنلار مهرل ا دومول هغندإبق هتيطا 6 5
 1 . الع انطعر لاب هلل بالام لونورماموع ةيطولو يالا روكا ذ 5

 0 لك ةرارماولاقو هنن هابسالاواع ىو اي اها فنمر اة موسي 7 هراث
 أ ' دالمالاو م ازا ين راتمالارزهل لال |رسهبالو وزو ش اقفالربو ايكو 1 ْ

 أ 7 و وول بل يا يدل اي 0مل
 4 اوت مربلاو فارتالا - وب ةراغلا لودر رفلتوو اثتسلا 4 و دي الو يزال للا عمن الا لوب نقرب الور كلا لونزإ لما كحك وي

 رمال لما ظ ميا ظ



 +“ جيتار [نضانم مهل 000 بوس صاد اتت
 خب انالطاو داتا مايو ممل اقر الصأو انادضنإلعطعتل امد نلوم نكد يلا

 ظ ةراتلالوب هين ار اتنلا نعردلا يفاف ةم لاف ( رس ائيلا بلس الوضح

 م راف اذع ين انكلازعا ينساب اسم نم منوو وفعلا ع وجي "يوتشلا,لعو معز ويلا دذهتلرض لم
 0 ةيويبيطلا اولا ان ويو عن ارهظي مام ررضملا ”مطنطلاو ءاط او نهدل ارسخلال ةرافلا رع

 ا نمر بتل ملقلت شمل ةرعأ قف بيز خلا قو ملا لوزا ناتو
 ايفل لوتوممو ؛املا 32 اوارؤيو وذع ةرهلا لوب انايلع يوتنلا ايشسالا

 00 بازيلا نالجداؤ روم الو ئاوالا ربك ةداول نيحرصو جْولا 3 لاف قع 1

 000 ظ ةررصلاوع لم لوى ازلانعلوبلا داتقن ولسا الانا كعب وزع
 1 ١ لولا : نمل قلاع 5-5 حاورلاهره هئموملا 0 يولدلامرعو 220

 | وبل اميلاب بلللا وخر ةرورطمل بايتلا نو مارللا ثا ليام ةراثلا |
 | آ م ا ا ا نم تابسلا مصر ازحلا لع قطكيوجلاب مهرك رز ىأ

 | © ةطلانمساك عابلا لس باقل ىااهراولو مومدلوت امو ريرتملاو بولا دؤلا» بيذلاو
 . ' ةم ارابتعا لعلا يرتد باعد كرصافلاو ديل نم هوت ظ
 م زوالإو طبل او اهرمكو ابجثو اهمها يا /لارلا كيلثنب عجول ءطو ميل اوكتمو 7 ظ
 9 يوسوس م انابم + 0

 ناَاوروزمعلاو مارال م قولان والا 2 نايدؤباز هو سايل لف ركل ذ نال ل اف ناو

 ” نطعلاب جل لص لوصول | ام هداضالا ا ووتصولا ضقتنامو
 مورفمملا مدو مض/تمالا مدو ىرؤلاو ىزلم ويل اوؤباسلامدن زحل ايفع ميلا ١
 اهيازماط رقم اة مولا كيا تاما 2
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 ةظلغازس ايتن نان داون ههلا اعبر ومد زؤر ىلاركيلا مهر خاههندادبط يف دادهتجالا 5
 ىسرقلا لوبكذ ةفيفحلا جرس ايلا صو املا مسّسلا اماو اهريعىانالا نانو ' ١

 39 "9. كول مالا زغ «ركذ لذ بالا تمالضدومل  نوكأم ال تملا لل يلع 3
 ْ | م. كرا ىو انما ةوننعي لا زرعئوعي | ىبج هلو قي ملا زون ًانىيفلا' اريقسعلا عماجلا

 َِّ ةرقبلا ل لاك رمابالا ونالت عاركلا دايرملا د اموت نعي ارعل ا يا ميزغتلل
 000 يوزن اذ همن راثألا راسا لتقو تااجلا

 * ازكي ارلاو نلللالومك نوكمالن موز وكاسنالا لول يفك 4 الوتيمردازهم ْ
 00 اداو يربكلا ىواّتفلا ف اف موت دعى وتشلاو دارمالا فوات ب انبلا ف ل اا /

 ل ررجلالابامزول هاله اطزرغرنعو دابجلاةداموطت نوكيا 4(مالالالدبف
 لااو ذا ةرئمولاو ميعالا عملا نم هج لمؤي امال طوب اكو دارمالا 8 00

 َ < يعوريلاو لافبلاولْيملا ثور نال اههلوبب ريق قكالامينرمر شنو نل در م دءاطصط : ظ

 || كانك هرنع نيغد ضراوت مرول عامالادنع هطمدنم هتس اجي ملا دورقبلا نيماورا 0
 / . لعادوتو ن0 اهتراهط يري كلام مامالا ناذ ككذ يف اهلدل أى المت ان هفيفح 0 1

 ظ هنت يودبلا موه هظالاوعو دارا نازك ارهرزع يفت تي يهد نقمإملا و
 قلطوؤ ورم هئلتلا هاثلا توك ترهمل ا اخ | رسكر يشخ او رفاح يذ زم ثودل

 يا يعل | را دماب :لضاررغاعرلكو يراطصطاىركو مندا عزطربلاو"
 . ةدوزلل دوف يلصو ناو كورلا ونميال لاّوو لوقا مؤ ةدارطلاباددلعب اع
 انك واهب كوبل هلام او تان ناو يلا الشاب سال يوديلو
 ةوزحلل ةراورطن ب كحك والذ ىارو دي | توراه ةؤيلطأ ع سوار مكب ىرلا لخد
 اييورعاو هولك ات ةالور اة علل كن
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 ازكن هلا موع صروبفتا رينو هنيفرملوشسيامالوو ماو عدلا
 دبل راىذو ق[مسلا مدامإو حولا (هزوجواراونال ملاوي رج
 ديبكا عارسلا نا يي ىلإ رعد داومالايف آكَآءرل اره رص امضراحملاو

 عم ظلت ابلوتي نال شارو لفدفم سنك نولي لص (م نيش ص لاس ١
 ىَّبنا فيعض ئبون ىنإ نع ورم ا نابع طوس | ف ضنو و الّضالا دوعو 1

 لمارلاو مالا عولسيبال يومرلا نال روح اع موب ىسيل نال عاورلارف لن وعصلاو توم

 ةسويلا ريد "اير نوكالن بوسي مدلاو ىمشل اب نعيبي داعب ىيل ماعلا نأ
 ىرابشاو معوسلا ةلممل اواحل اسك ةأرحلا و رومعل م لوبا يطب ةنفنأ لاي ١
 اور يفو داوهلا ف انك ةرررطلا ءىول يسأل ف عقبالابؤلاو نائملاو ىانفأ
 عدول قياقملا فندلا اظفاعو وسمو ىمخرسلا ماعالا ىئهعو رش لح 72
 ثييب ةيلاملو ناضيم اقع يبلملا اج ةئاورلإوو اطوعو سفيان |
 هاني مدهملا الالا نوكسو توج عشر تلا بد َةييونْلاو لظلم | عيوستلا 23:

 دالاوئكلذ نع عراشلا (فعيئاهررلا رو معو لاَوم :عوممما رووا 0 ظ

1 
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 خلل نااهبزنتو هررلا تئلبن ا ىلا ووبا جاب رفا بعاركئالاو ءاسذلا نعايفع
 رولذم اورج ه رد ةامزإل فريد هد ؤيق)اطاربق نور عوهو ةررصضملا انو

 0 ارك ارنم عبس عرزو رذم ّةرش علك نامام ةكانهز اف هريعم الزل ا بابي

 )ذا. قكلارعيرووهو ةعياما حاس ع اهلاو.اومو دباعنرلاءالعؤشلا . _
 يتباغطسبترضويلابواى اق فتن ا هني قرطو عيكسم >لنممالعلا اق مئارمأل لص نم علا
 مكر (!ذرذهلا هققفو ام هيدباعرق جدلا ساريلالا عقر يف دك فكارلوعتومف املا مضار ظ
 0 بارك و فكلا ضرع نوككاىرولونلا يف ضردلا ديف اع اينلاو.اعمو لافت ها ]

 يهتنامريرلاملاعنملايورمل مرجالاعذ نمرحلاب دما نابأعرتب كيا ورنهلا قفو لام اب متسع

 لاك يلملاورجلاف ماكو يفوا كما ذا نستياورلا لاغاتال يلا يف هرهاد ىرهال اهلا! لذا
 : 101 ص لاقت لس نأ «ظو ْمْرملا روك, تع ةالصلا ذاوع وجال ظ

 ه1” يدب اكرر ا موصرما رلاو نعالقنو اينلاو.اومو نيرلا العذل راق يجمل وعول ؤيلشو تلق بنل

2 

 اذا اهل غملارظتو '
 عابولتباو ايوا
 هم ىمت د رونلا
 مم او لدقلا بام 5

 اذااماو_ىغت
 هبائكوايولتلا
 ىحمتو مه ؤاكو
 لايقلا هانا ىو

 ميملالد (و
 «قنرب يف مراسم
 دحر يا مهلبر
 ارمسزدعال ه ردع
 | انياشم نفسو
 ١ < ةرامددلا مر

 مي يعلو



 ظ مراثلا هرورُبل عراضاوربل اد يب !رلعانلرع م سر هنو رب وسلا بحاص
 ريع ١ نولكلن ي ٍ وضعا فر اواروام اشم درعراتخلا ماوياربل ١ يو هرثعو

 مررلا لع نواز اذا (ركؤعي الث هلظلفك ١ ةسد يل ١ نموا زال !صررل ١ يضع يزعرك ذام
 | يتزنا ادويتوموناك ا مادام انيلازا) نلكمريس اميل ارا نع زج اولا ١> ول ازال بع عير اوم
 رهاكلا ندب نمزا ميرا ىطلا لاق ويلاونر (نوداسررو ىثكو سانيبلا)١ وجر

 أ 2 رازحلاوصاء(إلا مهيزنتوا َنِيينولترصرؤيلا بد انمؤفا تال ل ارامي
 ١ نوال نمر يدل عوأل نربلاوا صالاوهو طولا لاقو يللا وعررلا لاحم 02
 0 للا مام عيرلا مانو طأنيلف بولا مربلا معو عكتق نيد اياطدلا يرقي 21 لن نك

 اانا“ م وهو هساروبرقرمأذا يعي هّتلحو موضولا سارل اوبر يحسم اليم باسل 93
 012 ميزارزلا سو ةروفظزباسلا عير ةداببطو هقدحب يزكي مدملعصو موب ايدل

 7| ءيقيورام صاؤه افهولقالابروهشملا كتارغبل !مامالا لاو بوصالا طولا رضيوزلا 0 1 هددلو ني م داومالا نش نمهيؤفزاب رمل( واصلا زو بوث 1 أ وللا نعب ةزطو مي 1
 ١, 0لاكيرغرلاو ملاو بزل 6 باصملا و ضوملا عبر ليقو وبل !ييعصاقرنكت ١ <توملارتسل

 ! 2 بولا نربلا كح ةد اناليلوا لوالاو ع صقل تالوفلا يو حالا وعد ةوحلا :
 عونا لوتلا نه ىنعضلو |رلسح اذ نول نا نعالضم اريك ىسمل هاسطلول نالو
 ٠ ريطنوزلاو لامكلا لاق يوتفلا يلعو قياقملا يفد لاق ناوريلاو (م جدلا لع
 59 زوكام فال نا ناو مجبررتسعا المال نأمل نا بوثلا ككَلَو نوه ئسحا لوالان ا
 4 نيو فك ذربإع | بقو ىكينا باصملا بؤنلايلا سلا نع هالو مدرريتعا ةالصل اريد

 2آظك 0 ىشعو دارمإلا اكو ةوينجولا نعول ةياور يطوربُس يق ريشت نوي يل 0
 بدوا ندب وعرمتلا «ةدلونوا اطلذمناولو نعد اثنا (معيحا لرد
 ١١ بوئاؤكاذارقسولرتح وسند م اهاريقلا الاكل ذب زوو ىيلسم هدانا( نالوا
 راوالاووالاو سيلا ءةس(ئدلا هر ٍسعا كس الن ابق هس ناد الم
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 ٠١ ©. ىيفركم وكلا نعوبلفلإز ل ,ىاؤ عروالد عرف نام (هراسعاطوّقس نال صد

 لم ن(لول ن111ةر[شلا اهب ريتا ور وسو رك ةرباوع عوفر سكرت ظ

 _ مثم ءالسا ناو ةروزملا ينل لاطدأ لول نالغ هبونمل عا سور
 عزا تصالا ىكيال م ال ثك وام باص اول هزسغ بجيالو نربلاو بوثل
 ظ اذه نع امرك اطر س ادع لئسرقو ع,ابتعا قرن جررلا بدم دال

 هلم انهت ىلإ ازعو ءارلاز اذ ازهوموماردلا ماوعزنل انا لف
9 

 واايراعوائا ءالواون 4ريال ابوقو نم'ياص(ذ وام ةس اب تيقلاولو ]

 وازع انمال بارا ءازع ١ نموع اا باول يش مدح نمرع اصتملاس اسرلا نا بلاذلا نال انكار ظ

 مانالااهيرّتعا د( ارث اريرطيريف ام يا الغل ملام بلا فلاب كميت وهو
ةساُج زر بوع تامولو الطمي ا كيم الاسغ نم نعزارتعالا نعال عْفملو 22

 

 ابءامتلودو اهنامتجاتلط يولبلا موهل ثا ضنا كا لعؤ ماد امينا نا ةيكلا
 روقلا يعاماو ثيح ساحب هتسائناب لوهلا هع ؛ ان انهاللا

ا طسنااؤاو عوهاط ملاسفن كبخ نم درب ةرادبط نقينو ثدح دس (ٌئ ابا ١
 ظ نه

 اقام نت( الارص انملكاد نكلارعقسررّموهو نحو ارملاوعوازن ل ١ دولا ظ
 : ١ ,اههنا 40 هوه ه. ا

 تقول دنل اب كل ذعار اسغا ىو مارهلا بع اص انني ار ايضا فِ ال
 ذلة سائلا نال اصاو بويلا نال !ًنازءالا مولا لارا اذ وفنرسوت الو باصالا

 ىو الط ايعدرعتل نسما اذ ال اذاام نالُك ءردغتستعب الذ نيئبامبا ىةرماو .

 ديس اذ لاف يف ثلاروتلاوع عرفوازلالا صا دو دارمالا يف لاَ عنك أوجرعر انفو

 نم نورثكأل ازضا بو تالصويتنال دعب انيداعا بمئالو قلص حصا إذ
 ,هازسدوام نم اناوق لتباذ قوسلا و مهي ذمولو مبا هولا وارسل ل انئارلع

2 

 يول

 ,./ هب و نييبتبلا نعييأو رسول انتل اراتضاطعبو سم اهيل جلل نالص قب
0 

 هل

 ا
 أسرع راض الا

 اهرب ارملظ اذا

 ال

 طا الاي



- 

> 

 ا
 نقلل

 د <

 كلا ايارقل
 يبس

 :ى ال ىراك نيطرت يدنا كنييدستط ويا ىف لتر عما وعويزح
 يلا نعبو يرن ١ تا/زول اب طودخم با ازتلا ناوم[شص ااونيكن أل ناو ةالسلا زاوغ

 , ري كو ةفمرلا نيا ةةدرزاس 'تلالاو فروت ارم اط سلتا نط اومو عراشلا نيط
 م, نيعىارو معاذإالاوفعةس نيم يذل! لوا !و ئبكرلا ىا (ننيطلاو ماك ماكتتو ا

 3 ىف لاترع والقال نيت مل ايل 6 /و رطل ؟لزدوؤفملاوقتويف دا الا . معرب راب
 |ارغدرو 120 ةسكوقلا

006 
 م67 «و7

 0م 27١
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 | دقيزلا

 0 00 ا ارتوا سف لت اهو |! ديلا اوت ١س داو يارا تاع الا وع
 ار 00 0 الدو

 00 0 يلا م هواي عب ول 0

 ١ يانسون اموذاعلارلظي مل ناو ياالاورمرقوا مانا مؤ كيو ظ
 طرا مزج ىلير ىنك بروش يف قلرعاط ناع نرش ضيا ع مرفلاو هد ظ

 انوكين اما ونالت ايشزم بكا دوال شب ىيو صاطؤلادازبافعا هعينت_ ص عول 6

 ىجضالزئنيحد 4 كر كامزيدصاونوكيالو ١ قاذتاراطلا سجن كنيحو طفمشلاول ىركب هيمإل
 يصل اهنفر_لاو نادال ةعرماوعد طق فوع الا لاك ذهب يزلا نوكنوااًقاوَنا اماطلا

 ال ناطيرتسشسو الالاو ىحبتطقمهناول نبل ناد سكئ ارو طلاب ةربدلا ناابجي قاودح ار دع
 . ةينلاو كلو 4 يمنتعإب ةسائ ىعب(يتيرتلاوريالاداوكطلل ف الن ثءالا نوب

 © لاصفتا مرعل ضلال ةرمعلا نار وهربإا حاصلا متت[ 2[ |رضعب )وتشمل يضناو /
 الان ناإ بونلا عافون اد عانس | فلضاورعاطلا بوثلايلايا لإ ةسانلا اد كداطعايتا
 اد نانو ١" ةدانندرج «لعطلال علا و ىح لوا عئاوله او كرد لحق الممعوا ثثمك 7 0

 اس دعاشو حيد ةوقبرععاب ع و زال شنب سال ار نال ضنا هي هولا بنك ظ
 07 ررع 3 ظ : ظ



 ءاةسنم ناس عل كل 577

 د "راينا هج :زغ لأ لصتملا تويالف هلسخ انتباه ظ

 ئرشنب بطر نود نسجل الو ف ةدسري نال لاودحلا يم ام ف الج عينا نيوتيف

 اندر ورم نيرو اطيق وامدا ل وبن اال عند ف اجري يطب نيلطاميكعوا سبيس راياع

 ا لماروطيا ليم ضرالا ترلش دولاب عيبا فاجأ ] ةسبايضرالا يا اننكأ
 1 تال هلولا لاق قلما اع رطب نو يطرلا بوثلا نمئارشس وزدلا

 1 ظ كس زو يت (يطر نيلعلا نام اذا ام والي ثكمنعْنم نونا مدوطر بزىنت قلاب

 ا تعم هاب ةرطرلا ةسجلازمالاوعاعسب دائم اي ارماطلا بوثلاراعوريفصلا ةينما
 1 صاطلا برثلا شان الو ةسائلا نيعطررظب عام جضيالا (ورمعول لعقنا) نما ف اهتنوطر

 يااعرن ارهظي نا الا هنم برتلا مرلا تباصاف ةرداؤئولع تربيت بعدن
 نارئكس اوصورتماهلا ل ودعانهو ىحتر ملغ ن اف بولا ىا هةرف ةساجلازا

 كذوالوطس نا نا برسل حن ليقو ساسلالا وفر 4 هنعزرولا اررومل ع/روزصلا

 الويس ابركلأ ريالا عيعوراببلا دبع الا نع ةىزهلا قايروشلاب يا ب اهل اسال

 ءدعخمو ير نم ح.زمولو يقف بارتلل ربهلا اا واحلا ىفعقداذا ىخلارابغلا ةربع
 ةضقان تنال ناو دجراخلا زل جي ومو يا لولب موتو! ”لولابم

 هلّمبلا ب ابتلا ىجنت الو َوهاط ايريعنإل ومر [جل او عا عرورم بيس و وصولل

 بويل تت يإ هريكشب ىناودملا مالا عدو ىمايتلالا يضرك اعلاثع

 يلام ااهسجرطيواججتسالاوبد عر: رمح ا دال نتدروصلا صبا ةروّمك او

 رم اًسلالاوذ رين اجرح ةسائجلا ل21 لحد دوك ينجب دان واختسالا تقو تلطد
 هر اهطوميعملا نا مدّدنو هس مرع يا همرعل ريالا ىصشنعو ٍ هرنع محو

 يف ف هنليدع لقوا هس ملا وحن ملام َدلتبملا باهشلا سجن زو ضراؤلا ىلا

 ةينأوا امؤنوا ان رب ىمضتملا نإ/ ءاوبيجتسرطودورخولاوريطسلا ةينمملا# شم

 ++ سدس يدي سس سي دتسيسيوييشمستب نيسان ب ا ريماس برر را < 2 جس ب



 00 ب ا 2257 ملام يجاوب ت17 با برو تأ أ 0010001000041
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 6: 16 ةابرصرا نجؤصدا 2 تاكو ةلغرؤغي ةساجنلا تنائولو ةساحب
 ظ 00 عذار ناجاز ارضوولف يزال اليف السغو ا ايهلح املا بعت ذاب ميتماههيعل اوزب
 أ نافحبا ارو ء اعل تزلوقلا فا ةدعاو ةزسغ يا ةرمب ناميولو ممالثلا لانك عمال معاذ

 01 ؟رلعل اعني اط رس ايلا نيعلاوز رود ةزملا نمديلا ىف شبع امنا هعاو هيت ميملاو اياع مثيلا

 000 . فراركللا طرتشيالو ىّينا ايديلا | ةداهطن قلردالا ءورعبو احا ةرادبطب ؛اىجنسالا ف هيلا

 "| ورلا ل رثا الهلا وزي وزتف اهرارتعا انه ءالاذاو اهينعر اسعار مف ةس ذيل نال لضلا ى 0 ةرماو
 يصب ررل ا

 د, هول الطتسال

 هس عاجلا

 دقو ةساؤلا ل ياابل# دجو دوا اقزطم ند ولكزداو اهدرضمنالو للا ل كيا زرع

 ْ كوك مهلا ءالا نع ضرك ياطا معو اة وبفل الاول ارا ىا ميل اذ 4ع اكنا

 ول

 : ا ذو نيولا لاودعب ل نقدم جل !لسفي مل ارحفج يلا هيوذلا نعولالا ذيع
 0 تنافي ذا مالضالأ نظن عو امابتعاةدمإو رم لسع هرم رؤب اهلاّقاحلا
 0 .مسذ لم اينعألل ناافنا مدقتو دعل نسذت مل دش مربزكنيلا لاوث هجن يام روي اال

 / ِ تابطر قرت الب نيدجلا يؤ لير شتلالعدا اجمال لاو ربح اتم :

 يقي سمار نال ع را دانت نمار عغابت ةرورملل للا عع تاهاط ياذ اظن

/ 

 0 قاووشملاو بونلا خبملا نكي مم عيبرلا م ايا يف ايسالو كرورلا عبدك ”هلكذو لاوز قش

 ةارصامو تال لتر وكما نانشالاو نوب صل زصارصو يللا هك نانشالا,ارلا
 قع اميورا|نضلاو ضرما كالا |ريررطملل ةووكا ملالا نال انوناصو يطرد يبل زل خبل

 ١ قتلو كلذ سزدبا هرلغو راما ىيتسوعلا وز قول اداث لأ 0 1 دافا جّرحف

 رثعاو :قيانلا غيوللا او كاك نم ضنمطفلاكدلا أراب
 1 ةرابرعلاز انكم طاستحا اناث نوللاواهصوول ىا جرود لشن نا لمتد نرخلالا

 ] 5 ال اج اهازرفد لسفلاب ةروام ا ةسائلا لاورل كَ الا جتم وهدف زب الو
 1 1 نيعجال ةرطاد لاور نمرنال ماد ةشملا ْش قالك الب رعد فا 0 ىلع هرلا قب و



 رت ةكف ا 6 اطديا ش 0

: : 052 

 1 تا 2 م كريو 000999
 : 0-2 3 يح ع ا < اع.

 . ىو تام تال دا بولي مت لاذ رعسار هاي نززهلاو ةسالا 0 فانصر 2 ل ان ا

 قلق أمل | يلع يصيب م
 أ فيم كيو صولا اانا هلشو لحل او يالا حل احن تالعلا انهن تانك ب«
 3 مااا 2 فراعلا هزت وما نكن انك سفر لقب 11 لحب ةريطوا بيب 7 | اللا 6 5
 ١ 6 ريلخادوكو ندوب ٍيرانلاولع بصلات تريلقلو يبل ا يعرج وشل ا ههلاب“ افا

 ٠ ١ © 7 ةكصليقلا .. لل مط نك عاطقناب اناث لسغي ديدجلا ن او تارغااسانالر ناو تس
 6 7 : لامير بع الو لاركذ و رانا هركذدي ىلا قري يجزاه ةرخي يااهل الرع

 0000 ريطييا مرقلا لسن رييطتلا نايرزم (هرال امزب ةنمق (زمالو ضاذالا نصحت + ْ ١

 ىقاوالاو نربل امراصف طقف مره ظيفع ةساؤعلا نال الوأ نؤج ان الل سعلاب ا ا

 ا و
 ديدي لاو عجاف «وباعرت اولا ةعالعلاايرشقتلا انا قبو رك طز

 عاونا شالت نااوال ا يسمقلا ىواملا نعالتنرهلا يف لات لفي عوقلاو تمني 1 ظ

 لو وسمو تو قعرجو ا زعنرا يعاصريببظنو هوك ديدعو بضو ففغ س26 0
 ناو قري يانا ف ةماعلا تظدو اريرج نام وار ذ افرع نم هانالا نأ اًذاه 0 مدا ١ ظ
 نانأو لضباعوق ناغ ناو تغيباديدج نانو بح س نأ نأو لص (قبمع ناط ف ]
 مدلل اوفي انئمخ نا ناو سمي اليقدص غو عا 0 را ظ

 يوي ىلا لونوهدرهاطملا ,اط الاب ان الث ل يقو ايبا الين ىنع_وهب و وطل ا

 انبلا نمولاذا اريو هلشو ع رشم عركذ ةفينجيلا لودوعوارباريزيال دا فعيوتفلاو
 اهيوريع الاه الق ارتا بعت مب وطحلا هلا يا هتكرمو اريارطتال اهب افي
 ابأراعماع.ازا ليت لغم ا ةلمحلا لاولا ُثيِلْسَتب مامدلا انه يدعو ةئبلا ةسك انما

 لسفد ناإلق كرركو ا نقتل اهزطب قيل ناإبق ءاملا تامل عرج اد تّيفلاول

ْ بوهشمو نا ف عيم وينو ا " نملاو ١ مسلا سب ءاملا نولي د الو جوسو اناججاكواوح 4[: هوقو مملَع مدا ظ
 

٠ 



 | هي زودنا طز وتين طرف كو تايتقلاارمإا هع رسول

 ورث موا ناريفلادع يا هان ارب مناو يخل يفرم يل نيد يا زرعالا ايداريطت الهلا زط اديؤ
 3 الابر نوصقو ىثسرلا نع طل اسال ئال رلراطس 26 ارا زمنا مراوقمالا مْ مهث

 ١ اانا اضل دريت امير شن ماس الدبل أايدضو اماوزاركلا هققم ل نزل 0

 1 الاب دحوم نيكسلا نا يعلربومتب قدعشم م انارموسجا هرقس رعب د نرملا هيوعورم 01
 ظ هقول ةرم هلو ىف ىلاثرلا ئسالغن ع رشلاو ةازكم بطش تارم كالثم للا هام اب : ولى يل ١ د

 ّْ الز راركشاو للاب قس تلا ا'جاطزترانلا نال اهيجو ىالل ةرم موقلا ْقِكي ]يقولوا
 1 ملال ناموس انااا لتاباعوم اظ ربطي مولا ليقو ء ثلا ىموينا هلا

 0 يضعمو هيت اد ةس هلا رون( عطماح ةالص يدتال نكلو اهبوطقرايطوا
 ثالثماعلا هم اب رت عر امري .يضدوصرانلا اهلاطر' ثلث ساطلا ماخاب اههروت
 دالالاف (/ىوتذلا ميلعو نيوز ينادبع اهنط ابرطي دول او يكينا ىنيْوَجلاوم تارم
 شم ازكأ م ملعو مامالا نع تاورو رئلوتوهو ردا ان ايعالارييطت تبل اهيتسالاو

 اذا ةيل اه ةسائجلاوازما قابلا نال قريطم نوكأ دونا لاقو يوتفئلر [َنع اوهو
 ذاهركؤنس (4 قارتالاوبب ا دامر تراصو ! ارت تراصاؤا ةرزدلاو [ىلمتراص

 لعحو اهلا تالوفلاوشو ف لاق ى ارت امرت كونتل اف ةرممججتل | قوببلاو كانقسا واش هام 3

 رانلا ةراعل لات ناب ةويبتم ةلئرملاو نصل هعبتو دل (ينبلا مق نمر الاب تارعال املا 115
 اهبعلازا ذات ق الا سادو ةسصاللا ف (4ى جبت زاوروشلابزبنلا اصلا لق ةلبلا ساشا ألا ثا

 وطال هن ئْس ع لع ناب اعل ابا تللضا ذا حلاو قاروالاب ىا هي مرلا 314

 لاو للجد ررطتفابن رشم (ًقلار غنم ابرسفنا تلزكول امك الم تراصو نيجموا 0 ا
 يلا . لح اعأا ازجاتلازؤطس اجب ةنبمم ا يعتد اذا امهلّسو (نوب اصراص اذار يلي مل يقارب 0
 1 د ابك استند وباصلاو حا نيعش ديون علا لاس ةنبمملا ف مالس كدنص تونا 710

 رورعلاو ما ظ 0 ظ
 : يو مهر

 ب عع وم - هي <
 ويم



 1 دجئررتواز وك سل عج ىمبل نبط هلثمو يقململا مرسي ىدزولا لاق عر ودنا أى

 0 ُْئ هريغن يبلخاركدو كنا ١ جلاس ةساهلا ل١ ريعريلظب م١ ارهور ائلاث لعد

 : ةَريو ار مع ةساؤجلا لح "راهن ص ايلالا دو دان ؤلزكو ةبنم ا هعريفصلا مرن 5
 ىنرمللا ملعر تست ١و (ىهرمعو بارهلايعتتمص ا ارومو تارم ثالث يا انا اها سفب

 تنل ةسوسولا اند يللا ١ سائل ادن ِبِنْرَسَل أ عماوبنو تونا لنوهو

 . ةرم معلا وس لالا يت اشلاورما نالغوا قازثلا نماع زجر ايضالاو جالا

 اى هريع دووم اعط ةوّيريتعملاو طاقم اطمن محمل انل | ةركا ين غلام
 يب ناك علاداذالث عنابي اهزطسما ل فلا جلول اريردت يفلا
 نايبلا تاع اق ثالثلا نوطولو عظلا ةىلؤل ةريعلا اىاو انوع م, الريد

 ىو رمل معلا ا مجرب باو رلا رع ا وصك ا ةينم عرعلاو 4 تفي مو
 قنولا نسواو اصروب ةزصر لقثد ا وتو ةرماو رم مهل ابوتنكي رح مامالا نع باور

 ىف ماوفلإوع يفر مضاو نلطلاو | يزرلا نم ار اصروب جرم, تدعم ةؤئعشس و نسح اي ١

 عنو ملاو كيلتلا نخفي ير نأ و امان ىمجتحا يشل أيا ةعضرد
 عراج ؛امؤ «سعاذااما ئاعاؤ هلع اذاوع انا انالثرمملاو للا اارمسا

 دقن ان الورع هفلكو املا نم باضاام ب ثركد 2 ةام ملع بصوا ةاملأ ملعىرج

 . وهث,فلا لغيرك يصل اورايخاوح د عراركتو نقيفكدر معراريشا لب اقلطمريط

 ١ يرابلا اما يفطساسبلاويشوب ماوقو هرثعو طاسلا نسب وركدؤ قؤالو و.ارسلاؤ ام ميعملا
 يح ا

 ر داي ضويط ذه عر 006 اقبيق هونمو اذا ؛انال اولا وط تلوم (ىا دليل

 رم اي يفز فلرب ناوا ف يؤ ابا طع اذار طر ا ران سلام
 م

 0 ا 0 : لانا نين اا هيو نالث ذل, بيت امورمل لول ة”واذتم

 تيل مان ةريلاةرما ةرداول ةرقمؤلا جرن ةرعاو ةرمبيا لسا وب للا هبيقنامو با
 رش نوال نالا4.5
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 ا مع ورح حا

 3 . م

 ا 3

/ 
 رع الأ لك مخ

 2 طضأو ٍ

 لع قرب ِ
 لهن سيدلا تيار

4 
1 

 يل لزم كلك

 ىلا َرلازالا دوجول 4

 مس ل ف

 | هل ةراجطلانالزمال نوزع وزي دفن هس الاو رص ام عيا اني ةسالر ينعي ض

 3 اوقباا يللا ى اوبال وصول علاق ]زم اهنيلكتلا علو زي ةئفخي ةلئنملا ةيك 2
 | يصعب مي عل ىلإ
00 

 مالطلا صارا ىع

 51538 سرثلا ني انزط لفل |إلل رب لو اهلج جوا ةرس اول زو يشاذاو
 قنسملا مزاد لو تع الاوصو لاكلا لاذ هلط هلسج :دومب لا يف د رات !دعانر اهب
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 . , ةادلاو ب يدي اموكككتاب خبدلاو غاددلاو تركب مكي ءيايرل اب رهظوو عيصلا يف... اللا ال ٠ . 1 ٠ لارلا »ّ 4 0 1) 0 ٠

 9 ةرماولاو'داطلابال كرررضل ارعس ما ؟ظلاو تاقلاب اظرتل (( توما دعانصلانصنا 0
 0 ها ُ 9 .

 عام نيتحتفب اسبلا قرو وصو ةاضعلاب م سرول ام والي ج جاز وردم بص ليَ .
 قرولا نان ماسترنف مسلا قروب هوبرعلا) ىو طلاق ل هرفعو هلا «قبمو ىوم (وو

 5 ا ب 1 ِ 2 1 ٠

 ةدوسكلا نعل اباه نال نا يساشالا وزر هنا ب غيديالو مقدديوهو مزيعطهبلايمس . .ر يردن
 ظ ..كذكى عذلا سرب بكب عوني ىلا امو عذلا بع هبي بصك نونلاوريكلا وم لوقت قزم

 7 وثرم, ) ادا 201 0 . 5 . ل 7 1 .٠

 مت داو يملا فعاوأ ودل ىوماوهو ىرزالارملا هدوجاو صعفلاو امو ورعموهو ب غبدي 2. ع 0

 ل 8

 'افداةساضوو تقرا 7 رلا روثسقو ا وطبلا الطعتسماوسسمانعماملا نبل اوم رقد | بس واش ماحلا هذوعإو (هلطم عنايرلا روثتو ا نطبلا قالطتساؤ(رسان ب
 ل يراه زل تلال وعم عرصوملا؛ ابل 7 0

 ا عدلا همو يرثوبلا لة انمي١ ب عبدي عطلاوم ارلا بيط تينوب) لشلتك ١ ؟ لاب 0

 5” ميئعبل عملا يف ليقدتو ةفيط اسولف اق ةيوطرلاو نتا بري امإل نس ههبش و ملا
 ١ م يلا بلع ناكل اب ويكف هريزتيتخاملسللا 6

 ظ ناف ةابرلا بدومفْل ازصعاذا ةارماو نونو يبصور فاو مسبب جبادلا ف نانو

 الب نساوطيو مم راي (وفعيررثنلاو لسن د اذ ينيؤيشس هفلو ندا هنظيدع بلغ وذ اذ هغبد
 ْ 37 ” ناو اعلا تازوملا لان هاوم | يف ؛اذلالااو ىيعاتلاو بيتل ل نيطحلا عابولاب >

 | ©. .[ركو مل اهريطتالالافرويطلاو ةرانلاو يدلك الذالاو بتي ارنا غابرلا ظ
 ة (يرلاناهرل ور إمنالّخلارويطل ابدا او هزه ايو يابرلا ماىقم ماون (ىا انيال ة زل ابريل

 عورولاو حءهرسلا فار عاط +كاسإل هرماط ارم اذ ةلوكاملا اماه ل القل ارويطلا ظ
 نط بواوع ان هلي لا كلوب داما هذه موصولاو مل ريد جالسا زوج وتلا ظ

 . نطل ثيل < | لاثو
 زياد 5 ري ظ /

 20 نوت 5-١ 5 " كل --



 ِ 1 3 اواو اًهاو نميبلا يف ايل ديس اهتنر فاللي م و

 زمول ٠١ ١ نالئراّ غبرلل ايه رب رب يمس عيرلا يق للا باهالإلا موف غبد باها اما مىبتت
 باو ُئ و
 ا نيف مدامبتو مرا غل اةفنوععو بجو نان يتب بها هوبعةأيهتاذا بوما بعل 00

 / ناب ليز ايد لاوف نم ناد ْ '

 ١ كي كيرع اع 0 اير هن ردها لكلا 3

 0 4 توك الاب هاا سوي دلل اباقر هوز قاب اغلر ' نيدو لاب: و

 ظ هسا ابل يزعم كلك ابو يا بر اقم عماو يزارلا نم كس دلع[ !نيسلا حذو ةوجل ميج
 / داما ارامروا تال انا تفيد يف اذاهترطا زولك اوهيطسأ مع يعمي يصلان

46 
 ْ ١ م“ ”انيزتلا ليال وهوتناسع بورنو قفط ارم اذه دار دب ب تادجن نب اد /

 | ئ 2 ةرورملا وشل عرعش عانننالا مولع سة اا أ 8 بدلا عار زيطيوتا 0 ١
 ١ ١ سف : /

 ١2, 2 *“ * . ناصاشالاوفرؤتيارو تلت ناعربلاف (طرعاقم هرفع مايقل 20000 ١
 ل

 ا ' ملاصال ارماطلا رجا نم ملوطزلا جافا مغ اررلاو هوجإر فرثال ولولا عض )ولو مر اوصلا
 ١ - يوئردرريزتكلا رع هللا نالّرغابدلا دا ضأط بلقنيالث عيولا ذكر رنا هلصواازصو

 ظ 2و ظ
 ' 0 ل 7 سو دارك اروعضئمدالا نيرا تسل ناتيفا زن نال فويل للولد ازهاراس ١

 ير م ا 00 لويد انا.اسك ف: زاوتسازويالؤبدااز //هفهوو ناو
 ا جلاد ورنا ساو تلا 3 زل اريطتو ةعابدلا لقي ذا يرهازلا و رئاتع ا

05 
 1 يكسلا ياَسْهلاَ /(  للا نمرسق ةروزعلا 54د الوسل ارم : ف قدس نصل موا د 0 ١

 . ينم امذلا هوكمميصقر اهطلايزت كيو يع الهلل مزور دولا فو عرب وكري وقر |
 0 ١ سارلالوفر ياو زار ئيتاوسقلا ف ىرصازلا و صالز زظاثرةلاورز قو وم 1

 ير ان رانا هيه يسع او مدلا ناز 0 َْضس 06 اهب ج7

000 5 2 



 اةستتسسملا 0700101 ١

 ارا ذاهب عبرتو اديص معا ف ايرعزتد تايلوس نول ةيفاعلا لازال يل لة ريو
 0 اذاامززاجلارىنرعستا ار انو مواد يوغي لع الاضلعلذورع نعشلا كلا للوت ال هنن

 | مشتلا عملا لصالا نمميذلا يعرللا ةالذلا يا يصو 2 اخلاء اوم ةااتايمانابب اق 5
 0 هدانا ماب اان دوك ذو ايها يضم يما (رحو ارقص ا
 ظ 0 البال ارويلاو ةر اهلاوي دط نال تنال ل يول لو املا رع دلع ميناس
 / ممر لأ حرقت الث ع معابدل | لي اري متاومبرع
 ظ ع ةلاز زائر ل ارلازع ةازلا عل كلا لام را ارت سر قس

 ١ ص 35 وت فابداو سمبل تايوطرلا عنابي واب هس. نابل
 وج
 م 17 لم( ناعربب و هلا اهصو هلجب يسال هلَقام(و تول ةيزبلا د اضل لرشنالا 2 كن
 ع داوم ينام فوز حاط امون بة نفل
 ديمو لوكأملا زيت ةزادم نيف ١ نيوبومسلا نم د ىفنار ععادع ني ا :
 هرهاعو دجلربهطي نا يعرب اذهط 5 ايزلابر طي ناويعلط ضركلا لام يعرتلا ج (يزلاب 5 5
 لانو َةنقلا ىاصو تارهلارم اص هوو ءانرجالا ةلبجتمساناوييلا نال منازعات انو 2
 سعاص هراّضاو هج ديا لعرب اشلأ سرؤبكو يصيدلا يزرجا» ياو رنه رول 1

 مل يناثلا وتل ينص اياعلرب ىننعما مالك نو تسلق قضم عيا عانألا
 مزلإ مق ئرس الري زنا ريع ناوي ةإزجأ نم يسال و هلصملاومرثك للا
 ا ف يشل دصو ملا دواره نا نصخل افا ترمب سأل
 ' 0 ننيعل امال قي طضا عي مدعنم مالا ارو مرلا سابع اب هس اولا نال نايبلا
 ] تالوقملا مارسم تود نمصومصقملا يا اردو: | ىشيدرلاو يلف ادراتنملاو روش ا

 / 0 او توب اسياد ذا ناو ةظلخسةساجبي كدر زوا كفل فرط

 / ا لولا ا الغلو يا مالا يب د مخه يامي نكي اميوهاب تيان 6
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 ّ_ ةسماهب ولان اقلاع مز -عيسسوبف ومع ويب« ماتلانا نر هد 0 3 ْش

 : | نئلملاورردلا يف ميل مو 01 مانع اطل يقو ملي اقال اقالو رمكب مان: خعلا .؟ 1

 2 1 نيتي و هيلا ادع هروب العلام مرش يي هزعلا مر تل ريوشسلاو مي ئولاو 1

 2 د هجيانوبابرلايف لاق ا نينياور يصهلا ف نالسانلاو”باردلادناتمتلادروألا 1
 اتالم قرصا ةلمملا امي عمكَتلا يو لاو ل صوتقملا؛(هلار يجلاب

 700090 اجووو ازباب .اممّْق لاري وت عم الا يدع
 0 يي الواى تا

 يف نضالاو ئ سرقت( وال ارسفتالو ىلوالا يو ليمطلا لام 2 تتائولو 5و اوسلاو أمهم

 وِ ام ويبقسلا نكمدؤت اذ يوصنم ا ىالذ اذه نا يع دقن م اعلا تالوقلا يف لاق ركلة غابلا

 / دقو سس نيل زيف هاك لوصعنعردإلاب ادايشلاووغ مدع ل بريش ما ,ايسلا

 / لني ولاه عهملاوع املا باساب ةس الا دوهلا ع بع ركملا خابر لا هلع تناع
 ظ فاعل اللا كرس 6 :ةرابهطلائ د ككسملا ةجنانكعو فأر ٍِي ًاءاصضالاع اه/الاازعى هوقوا: ١

 ظ داا» هينا ةرزعل ادارركار ماطر ييعبخ ل اعريؤترتنزصالا اسد هاب ناو ال زاوية.
 )1 ران ابردعتبيلع نمالةنومايلا] ندرك ايرزنع تار عملا تيجو ةبيطلا ما دلاهتسالا يغتاب" وطال
 ظ ظ بلولل ع[ ووم زها ومالا يلو عباهنص الط كذمردع ناويح مولد )الغة سملا ياناقل او ١ د 2

 1 يلا اب هرسلاو مومدلاو ءاونالا يف ةفنيلغلا ع ايرلاو عر يول ف اذ يو ادوسملا م جشم هيلا
ِْ 

1 7 74 
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 0 أ دا رولا ضيف وانما العلل ةضمتت ظ 2 للا

 ل عطف طقم نا يا لازفلا ضرميف وضوم ا مرو يصجاذ (و ممل نم مولعم تق ف تبرم حمي ا 6 6 : 1 7 دل ه(مملاو نفمالام كف ٍف ناضميبا نايل ناب ان لو روس نول نك يظل وكل لا نا ل ل
 1! يول ةققئال (( مموج ةجفانلا نا عالصلا بال اميسولا الش مو رنا لم يهم سي <

 0 5 يسب كنت نايا اهيل يعتني - يع امرلا قانا 2 2 تمم 2ك و ل

 1 11011 ماع وسم م
 ا فورس ايزلاو اصربَسو يعاد دارمالا و ارك هلا لال نور هاط خاف باتل 7

5 
8 

3 
 الط لنو نإ باطضالا عنو ٌمارلا سعف 2, نو وعروسلا ببذ تي ميك وهو - 00 نيف

 120 مل يطعم ااضريعت رداظ عسوماف قريد طبل هاذه وتم اؤسعلا : 4 5

 نمو ان دابا ةراهط يلوا يفكر و ا رز ار ييم 5 8 6

 ىيلو رابط وع قفلإرق ةود متروط اهلا لازغلا موسعا ايفا 2 : 6
 ناهي هع د دصوبلا سوصرتو هل ةرييطمزل ت/الاو.«ريطللل ل اجتملابالا 2ك 2
 ديف در ملوح نيزسملا عاج ايدول يكعو سم اود( بيلا بيلا للاب 23ج
 اسي ليللا نماوم (ق ازا نوميذسيب نيعمج | مرعي ادت مدل يع تاهعلا تانو هحيب 0 ظ
 يلا هلال وقنلل زوما يلاتو ناس هيئاو راسم اب ميهعد ومعك يطل اب جاى 3 ظ

 مرق نانحيرجا ثيح مل ماا سنى هسركو زب رمالاةزح راف عابيلعى فلا ا

 دوستملاو عورس جوارملا بسانكحح نيمار راو نومركالا عولا زنا ةينمري يباع ملف

 تاولسلا روب خو دع مدلا فص متع | ميد ل سوم ةينرلل اروع إي لو لمولا ايب ود
 ١ ريل ةالساا حامض م (قالإو ناذالاب ىفمو هرغع ؛اسيبالا سرعال ميو ىنجا

 .ةالصلز : مالطا وتو رجلا كلو اننر مالا لوقو وسلا عر 5 ولو ابو يمال انو
 .اهعداق هزل طرة شي اعاد نبا دلادوبعتنناي هللا ماو 1 عب زومالا ف طويلا يلد ازك

 م

 موانا



 2 روظلاع تاىسا يرو مهملا نالص تراصف نيتعكر ص هل اع ردع ميلع ب كن ال مون

 ىلا أزف اني ٌنْييل لاف تبل مكر مل افي رع عبر يظلا تراصم د اعكد عبدان:
 تاصن ناعلر عبدا ييصن تشجلام | أتيم ماعم ام تبل لكنا ليسن عيد نمعنو الامم

 اهينبعت ياةتلاشلا ندهن تاعكر عبرا يلصق مارق بلا ارنعدوارلر فعو معلا

 ى دارا ئالخوهامممز ريق ام ينع ه(بلا سل لصص ام ةرشبل ةهيارلاب تاّسالا عع

 لاتينا مع مدعهدلاؤسانيب ةريضالا ءاشعلا يدم نم لوو اناث زححلا تدداصفا
 (قاسالف رتمارعم هاش ىلاوغص سلوا غري يلع هللايغص انين ناو انعمو ة يطا عب رشلإب

 الدار يدعل بر بج لوعا# ردويو مويس نو داع ول مالسلاو حالصلا مهلعواينيالا نا
 5 مير اما ينرملا نايبو » تلد كيا كلم نم ايفبالا تو! انصّءامالا ثيدحو
 نايب نو ا نآسب سدبال َسْيِِس 2 تيس نارهجإرت ليلا ىلإ ٌممدَعم ح 4-0 ثيفلا بريت

 "4 2 0 الو هالسلا راب اعرب تافوالا ب !اهنامْم اهتناقوا تايب نواه رتفآت يوم

 (نصنارر بالو يركح نايبو يطرب نايب م دبالو اهرب يكخو از ازنذ | كح ناين توي دل نم ]
 ىاواعينا نعبةر ابعرضللا يي اهرتزي صايزوو !افمم ابو تيكر ئايب ني" ايماعدا | ه«راؤام دبا) نا نافا م

 ملال عب املا بال مريب ىرهرولبا مزج و رويل ل وووحو از اجه ريع لوتسو ةقمقح 3

 كتيرفلاؤ د مل يداي  مييعلب د ءاضلاو بولا َحعلط درر ةنازلاو «رنلاد ورولف
 ثبلاو ةالسعلا نوتلريلاوريملاب مل مريلت يا لييلد ايايصوب ف ناو ئوعالاع ' احايف

 ناغو اه,يال رس ايلاردصك |نعاولرءائءار ةريصتلا /نيملاو يقصر ودعم معا ةالسلاو

 دبر شنسلاب مص نيب ارتد /زيصم فر ارلاب يزوتلا ىععب ةرلصتلاوهو دويمقملا

 ألا لاواولاممَقْف دن: ةرتتكةولصالص صاد قون انصب يفت اب قصو ( عدهم
 تاولصٍاع ىلا للرب (ولاواللا يلعن انام قناع صالا يسميداولا ترن البق .:
 ُغ انرالازعةرابع ةوقرشلاو و ةرمعو مارش الافعى 71 9. َْ رمل الأ راو الو

 زاجمداىرلاو ةقيقح ةفدلال ىلا زنايداعرلا و ةورقح يا صوصحت لاش



 عرار ةمرسن لالة بةيمس سكب لاو صوم ١5 هالا ا
 اهبارعاطلاو يافا | ةرنوملا ناد ألا نم نوف ةدابزو يروللا يوملا يرسم املا ىف 5 .:

 ثارييؤتلاو قتلا نمب قزعلا ورروتالاو يالا ف اعلا نورب السلا رروصول زلوقنملواعالا نم

 ريؤتلاؤو مرلسلا ف ضل هدلانف لقنلا نالول ا ؛روظنم يلصالاريوظتا ىدملا جنوط الل قنلا
 رون جرلعامواع ةارنلا ةليلوطو عاملا حروف , : زعم عيز ف ارولقنم نولي
 ةنعدلارعل تداطو ضاربزم اقلاملاة(ط ىلا وهو عيل هتملاو ةاتقلاو نب ىفملاو نيثرحلا

 ببر ليقو جحارجالا ميف مزع نبا لعنو ى رؤللاةيلعير افةنس موه ايت باوصل أي اودع
 عيل للا رلحو تبع) نم (ىرشسكو عبس ةليل ل قو عرج ملح يرجو نرش عبس ليللوالا

 نوتغسرؤملا قمح الا ضرفتل كييعابلض هول هيلا ةريللا كلفت (نيمف د داصمالا
 ىلا سدر نين الوا تنعردو مزمز 4امع غرهاظو هنطاب ةرادطرو عيبللا او عسس ؛

 نب ١ يكمل سودا فص نامل دازمالا يفثلاف ين مالسللاو ةالععل, دعمكم ريس ةوساوب
 ٠١ ١ .يباقلطورابلا"يرط ءالسلا حادا هندوجم سس انراقدا ددعو قس نيستا ىوغا ١

 انش اوسبنو درمان مالا بوكا ب ثو وس انوع هللا ناجسع ارت لوجو يمل 201 ١

 قاوم اماو ينازمالا م يردع هرلاوص هملدتومر هو تنريلل مهرول اع سل 06 7 02 وسر
 ةالعلا ناو نص تافداونإ ااوعتمالا ءاجايا بارجالاو زا او
 زنا ذنب بيوت الدد درا ايوزعزق الصو مثلا عيولط يده الع رس الالب
 0 توفبإءاطر ارورهح او ضودلاو ايلا نربب (طقيزت بصاولاو ضرعلا ندبو ليتل
 ظ 27 ل رو وعر لولا دربالو مما اره مرازا نووولانلطا نمو نوفي زوج ا

 'ةراولصو لع ةوعاضماو وحلا يدي وزمؤ ا) تاقوالا نأيب يف السمح
 ةدانرربغ نمو انت ار نيد وكو لالا لك ضرنو وار علوا مراوتعاتا اووزلا

 افراز السا نص اذكار فياعدوول الذان نص اهلطيصامب او بزل الا
 لاَقازلو رارمالا ىف ارك تنابامرتعؤسلاو نزار زمسلاو كريز مر اهلا ريؤار اق نوطا الا

 تو



 . 6-1 0 3 لي ا

 0 ا لل انك ةعخإةالصوؤاسم مس بلع ماكردل فص مل ف درياوو وسلا قاف 1 ا 1

 تازة ءرمإلا انك مازال 0 ع 6
 يوب 3و

 0 "21 اهو ومر انا لا ا ددسن ا
 1 بنوعوو اب وعو مرتع أو اهيلادا بوجو بيس يا نزال لعب هدلا ب اطُح ظ

 نامي قسما هريس 57 يرام لس و ىقيفجربس بكت ءادادوجوو هادا
 اسينع هادت هباجباو اك نكل هلعو غد هدداره ماطالا يعوملا نال رالف
 تاقوالارو انيلعارينؤرضاظ مير اجاب ابسأ انو زن اىبسزل ل وع نعول طنال (نع
 , ءارالال صتيمل ناذ وادالا م لدهسم «زح ضو إل سس بَسلاو اعمدرجتب بومولا) ددحت لبلدي
 1 يغيقْخا بسواد ب ووو اضف ازولو «ريبرلا يعض فىازل] ه:طاوالصا هنمائهن رعب

 ا اهمال رعزرلا فنللاوه ىرهاطلا هيبمسرللذ لكلام هبلط ىادإ امتدنلا دان
 0 ىاوالا ىوصووتنالا لئتوعربوصولا نا :ارزناهوحو و بوعرلا نمر قزولأو ةالصلا وعفا

 | ظ كييبسو مل إش هللا ايزوشلا رادإلا دوو ٍببسسو ا ةراغ ا ايي رث بلط ظ
 7 تاتزالاناراعا اريسبت ريهام باس تن اقوا وفل شومول أ ةعلوتسا ى ره الفلا ١

 1 بابسلا اهبن نيحب اعاو اررايقر تال وجال ةهلصلا نا ثيح ىف تاشيحلابةندنغ تامبج اهلا ] ٠
 1 سوال زخات لولبا وو طز نونا طاراتماب اعد يي تايد يو

 0 موبهللرايعم أذ عراضم رس وودي وف لفنل راحو نصرا ادا زري با ثبص
 1 هرقفلا لاسدقو هسبسفت لو انمقطوملا ضصرولا نع ع قنزو ”١١بجاوو لفن يزد ع
 تقرع مننا يلاعق مال : مآل ةنبيعاتج الاف ناو والا ف ىلا يجو ' هنييعانب كييللارا

 ؟ ايضوخي لاورلا معو ر (هبلا ونص ثريكو ايلا جلاب بصزي علا دتعم ةزيدع ةوعد أ
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 +: "وع نسل اليل وذ ردت هلا دتحو الا هب عيطتل ارا يو ىسمشلا
 . دان قلاب بصزي ةقدتارنعو الا ةلاظ يانور (ولا ءوضب بهذي بزعم ا

 0 اطر اه ئيههام نع وع لعامل ف يا اهيل وتس ن١ نالصلايا ايمو رثسو

 ع ضارب يمس نارالاو مراخلابيمشامورتلاو نينعو نازل هنا نكر روني
 ظ (مياوثلا ينو ان اينرلا يا بصاولا طوقمس ةالصلاي ١ ابريكعو يد املا يعش
 اهئ الرإو زاونلا تاراتنم ف امراعرل ناش الذي ارم اما اصيتخ باف نا يبقعلايف عاق هللا

 ا يقول اي دعاس اسوار اج هجم ياصم ةطالااعبلا
 هلرظب اان ناملاب يجب ّرما نم 17 ةوسلا م اقم ل نيل ليف نال دعا عطش
 امس م اهلا تالوقلا ل يو مالم ادلع مارب ةودر نمو دامعل ادت اب

 را نااةعف او ةلمفم اعز كبتأتسو ايماوتس (ةزسوا يجاو وا نصرت اما

 | اطفال نضع لولا مانيب اد انفي هيلا اش

 00 فيازيلا نمزوالا بأ شا كثي الثوإملاريضتاهب صخسلا نيلمتا ا

 ١ العفو ةورلا نود بانا لذ »د نبال يعمل لم عالا نكرلا
 0 باطضالذا نول وللا باروع ةدامز قالا رم او كاملا

 ٍِ يا نود نيليثل | مارش اقول هن كبي اعمار دام دفضل وبران

 اناناوإ ( روك دالوالا اهيرموت نكلو مدعدع م اهبل اب ىلا تروم لقهلا نو 7

 .٠ السل وعل برم ايضا زغخ نعرولا يو ناسسيؤلا موصوف اة المنال موصلاو ااا
 ارلص اذ[ ١ لولااع اوان نا زؤر هردلا نعم منوريولا فلاي لوجا برس رك افلو "بصوا اء امذس ا

 و 5 كنس اللا تلي اوبر اذا نمل ,:_حل سلا اوهلب اذادلوالا أبر بزعتو عنسلايف " 3
 اهباقيلك !رتزو هبشيالل وول رلعو عد بوزحم اديان د طوسواخن ةري جل أمعوىأ
 5 يزاد ديالو روز دل اهيع بزتدو ءوهل :دع يَ اص بسب كلذو مل

 ب



 اسما دم

 | ١ عسل ةالسسلاب مدل اورم طك لع هدد اياصرلات هيب نيل درب تابزع ثالث
 ىبعلا علب اذاورزلا ضم ّح بالو للا لاموج اسْنأق مزعل اوتردو راعل ايييلع مونرماد

 مالسلا يجد لوول يملا هرباو رماو ْضاو ,حا سيبو اصيس نيروتل سب نيسوشع هيبعلا وا
 1 ارمراوسال كيك قدرقتلا دال لعلو ةرشع اننا سو عج اضح ا ف مهب اوثرتو 44م هع فاطم
 1 ارعاو ؛ليننلا مي ولو هصخي زءاسم ةروع ل تسهم ةزواجل اب وعلا ارا دل عمدح أ فرب اس
 ,زطاوعببلا ناعيا ذملا ةماختأ تب[ و ١ جالسصلاي !اههب اسناد اكلك رو علام الد
 لايم تن لاو بيسلاوع نام ترلا لو اب لسقس ا ناو ؟يرلعم ؛اردالا ب لعن أل
 ظ نون ردي يؤ اتا ولو ةييبلا نيوتن زم لدا رم نبدا ليل ناو
 ١ مواز ايلضولو نتولا رعاإق مسا ريرمو غلب يبو رول ءاستنو ضياع د 3 4
 5 اىسوم ابوجتو تقولا لواب لوف ضرتفي يا بؤيوررلازف (ةويععلاصرب أم يءاشقنلا ظ ممل تح وصالا راو كلا هؤصب بجاولا ىرشيل نقولا هلمج  ةيبيبسا تان 6 ة/دجل
 كمل قليئ اوعي اطخا درت ئرو ءدالا نعتنرلا قي حطسم اي 2: الم تنال يل

 ١ لل, نقولا رماح رالعادمالساب مي اطصا اهي بانا عدلا مط نعبر ينوب داق ١١١ هزل - يدير قساذاهب البديع ةالسلا كرات هفكسيت ع ريزحاتلاب مايو لعام
 ١ هاا ١ يو لوا دئاسلا ة م زيو ةوالملا ةروبسو تدولا ف ناذالابازكو اهو اربد يرق ا
 '” | يصريماداق صوفا تاولسعلل (قرالأو (راراسلا نم اوربي لص مالصر ضو اوا نووي «| ١ نتولا ؛اوالا حنبل الدي سمور نموت تكرم *عا دا ذل ءاواوز رولان و ا ايامافا
 ْ , اوسلو ارينا صوضحت |نقولاؤ لاقت هدا هقلّئص امبرص جملا الصأت نو ايلوانمج
 اً فو زم نمزلا نسرارّوم ثترلاو ريكلاءيسفتلا (ج ىص/برذج ئم الو ىمن ل | شب اذ تم تولوا . 5 اخ هيلا نا 5 6
 ابار يبا اهب وصوم ةركءامزنو هزيل 2سم لاق و العلا صو مظنعرمال صر طم ياي ادي وشب
 ظ مر املاو ضوه امالسم داو اودعك والاف منور او املغعنلاو اريؤل هع الاد ايؤبق ركزل قص نتوا
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 قئالاو ا رير# اطتسال ةريعلا مرطجنلاقو تالضملا نع و[سما جدلا تدب اذاف مصعد اف بو

 ولا واوا

 ييولطلا لوال ةريعلا نا مونعلل صرت /2,هطه< ش8 نم

 مورملا ٌىَعَو ةرهتعمر بع ةىمللا لاو دارك نع ىو رو يطوعا]ر الاو ريس و نيبال وولا ارهو

 كزنااصونلا نال يملا وو مرقو ع سلاف لاَ تنفالا فر [ 2 ئئالار مسي اعاوة السلا صو
 ظ نعي ور ولع لط ريح لروح امال ّم الا نع هبانبلا يف لل هنو ابن اسلل أ ارد مو
 رز |رياز وباوصم يسوي ١ زيعللا نام واز اب ليربج يمال هلا مايكويدعرما لص هلا لامر
 يولع لإ االاظر دم يعلو حمالات ديعرغلؤسو اذا دطامع
ر نشر ان نبع ء(ش لاوس ىسملا سب بع حا ارَصَو لاول اى يف

 موبا

 ] يسال :راص نيحو معلا يطصو هلم اى لطظرابص نيعرإتلاؤصو ادجؤسا بع ئ اننا
 مارللا ملت يعم امرين ءادملؤصو مالا فا ةيعي ما قسو اوال يف يدمي

 نره بام ليون انش 4 كّيباتتود 4 و كلن تايه توروكتنوا دعو ١ ايزاتوكي اونلا

 وهو قراصلا تنس نا هوجا) ثلا بر عي ميركذ ماللل ططسسبو لود يكن ا يقول

 مهي رزاهلاو مرشلا يدا هنيبو معلا ععؤرصزالاقداصومس إثم 7 انو علا يذلا

 راق بز دان مالنا يقع ورؤملابعزبو دوس م يدعي الاب ايو يسع و بيذي ع الوط

 لش ةزداو اطال يذلا ىداسلا ملا وا نارا عمال توج رقد تو

 رشا علطن خا ههتو ١ ناووهلا عاطن نيستا ةالصلو ا نا 17 2 اءولط

 شيلا ماتوراسم هاور لوالا ىمثلا نت عاد لامها ةالصت قو مالسإدع مونلو
 نوالاوااهمناثو رالارمخلا نو رولط رع. ةدميا بررصمفرظ امو مجاز ةيئساك اف

 ظ يات اذتالابوارسلا نعبهعي مشل الاوز نم هلوارربلفلا ةالست قو مذا
 . ماد افالع لظينزس ويونس ة بلص زنا لوزلا ةفوعسو اههلا قافتا ١ يقسو

 ظ ا مايقو هاوتملاّت قدور نو نسور رب 0 ىمثل أى ممالولا نكوهتس ]لن |ظ

 لا 5 ٠
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 نهر 5 موتنا ذايب يو ليجتطلا اذ يشار د هركو ور اشلا ضير اهل ِ
 مامولا سيم زداور ىنمْقل مت مرحلة دش ن افرول اباد دربا مدع قنملا كب 1

 ينسوا ميلا لير جاما ثيدصو لثما تذو عايد فلل ةدشم نإ نال للملا ءاريظل اري
 صرافتلا رس نانا ثمل الوارف سعلا ميرمعرداوصريوص هال ثلا هزير خلا تندو 9
 اسما لعرب لع يدل اوعو راولملا قرم ىو لشاب ,رزخلا نمو ج.ريالع امس

 دع -- روزي كلا

 ص

 .يس-صسس 1 تجد

 © <« ص لالا كلم ل
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 ا موقبليل ركع اياد ”راورلارو (ىيريطو ناررلاو.ارسُؤ ا نولاو
 00 نيباورلاراعو 002 ةروعاو ةرمهلشسو ا ملوقب اهملار ناس نسملا لاو رو
 قرأ #1 ماورو نينملا اور نيقباو رلاوعّستسم ماما رلا يشب قباس . عربا داوتسال لل وسام

 يملا رتفسنام لاو يشع اب ىلا شام عشا نزوبزملاب عيغلاو لثملا
 ارسل يامال لورانس الن لولا بام يمت لاي ةارفلاب
 ظ -ثالملا ءىالاو 0 ا ىو امهللا غلا كانلا لوقلار (ًرصاو لوو ومنو

 ١ ظ / ا ئلوذ

 >0 ا
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 1و

 ا١توىا

 1 0 لمان ىاسلا لئلا وا نها زم امال الريف فزع زلة ريجرن امال

 ١|! نيقرب ةئزلا ةءارمل ل يوع ا ميزعالو رو هللة 01 نا تيلع
 ظ ءاردلاث ءاطق نوت هاند انو قا اذاعه همن و نع: ااضلا موقت ذأ ةيطرمألا ردع

 ان . سا|نالوزعوو "واط رضا نش م انزضا افاق نتا كاب نقولا و نكت مورا صاغ زسانعد 2
 / 7 تقول غربال هلسلفلا ةرد برب لفلا تو عنو اذا شنانسلاوروجلا ىاوع واع | 2

 ا الينا وات ورام تداطرسش هرِتم ُىَس مد]ط ل يريصل يدرمغلا

 تر هيلطمد جرعه ار يصن نال قرزفلا وين ا ططايشف لاو ارسلان(

 02 (قوالا نغ ثلارلاو بم طوسملا ل اك اوت الابرض السل ايووم

 ىر عطلات قالا نم هانمرت امل نيش ارا لثملا يلع دابزلا ؛ارتب ا نم اواورمعلا
 تام شولاو ةازؤلاذ طور بلا نم رطل مس بدلا ور اهل | يف طوعا دال معيرمس

 بعوطالاو دالي قبضخلا»يرهاطلاب ايس الا نع لل اباهمرتي ! ملا بورغ لا
 يف (4قرلملا س ريل فلا لاق! تف ديل امالاو نو ثلا اذا افعال( ارسع

 زنا ىوراكررلا و (فو 0 مالا تّمولا زوهبلح تداع م ىمخلا تبزعولو هزل ا

 مل 0 "ان هنكمركو افييسا لع سعتلات رو لح بح ريل يصر ليكم ْْن , ( أن سف مع هبل

 ,هزيمعلارصرتح ورق ملع اههددر اذ كوم دع أطو "لتعاطي ن 01 مامإالال ىو

 بأم اووضومةل ورح م ؛أاهخاو زع انكم (ولاو ارو اوطل ا يوتضو عي نم از املا

 ناز معلا ب دوكر ؛ ةلروا نم فك يلعددلا اصول رورة عرورلا قا يزوملا

 «تقووع مثلا تؤصااذإ دايز غرب عيسحلا لاةورمعلا ةلرو روف ممكنا نوت 27

 ساباوجاوىمخل ارفض لابرمعلا ةالص فو مك شع هرداولص مل وقلل رساو معلا

 تتدولاو ارانّيضالاَسو اع سهلا لوقا لمد دارمالا ف ل ىيعدهلا ثيرجب وسنم

 عبافاو ىا نزحلا تقدرواو ع ماقتل ةعاله نعول ؛ارالاو قلخا اوئكودرلا

 دو هيج تي يع سس يع < هيب
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 ٠  5م راقي بنل زك زم نسوا اقوال ١١

 الاىاهبو ىوتذلا «رلعرل مامالاععالاو روحو يول اع“ يف امد ١ قينوبال او باورلا هزهبو يا
 كوولوحو رولا امك طر باطن رس أع اربح يلج | ى نباملا يا وقل حو 0

 ١ ْ نيالا رابعو سابع ىأو قف عو رعب وحيكو رم ف رفحا ىف ىقميسبلا لاف < (ىفلارباطا نع

 |. ملاءانالا عومد)تند ةفللالعايا ناسللالعإق ابطا لعدة ةررضيل او ىلو ١ نبا دارو

 ا ا راودو غر عىلانع اورو ذاعمو مُسياعو قنصل ل ضرصو 7 ادجلرزلا نم الاوهويتو
 ظ ظ يرهاظلا وواوو يار والاو زير هلا ريع نر لق لاذ لو ئبورج أمهبع ادد هللا ىصر ض ادع ابا نعي
 جوا ماو فعتملاو ب امولاو ارسلا لا تلفتو درمم ا ”ىلل زها نم هراتصاو وو
 رمتل امو فصلا ذو ناغنب اهلا مهن لاذ ديرحلاو ىسيجتلا فو طوعا ةغينعولا لوو
 لوطل ةويضولا لود زغرب انا ز د هزرشوا ليللا ل ملُنىلا ضاسلا هاني تامل و يل يللا

 -,- -همع توصيصسم# بة

 4 ىماخلا تتولاوعو ءاسملا ةالس تو ارز او يونا لل كلتا نم ايبا اند مهلو لالا ظ
 1 هلا قدامصلا معلا ولط] سد ليكي اعتبر سيما ونمت زياني ٍْ
 1 د ل اعلا ف ةناثل دليلا ب ماندانو لير يجرماما ثييدصو 'ضلسلا عابجال نصويرتتولا ' ِ

 4 | اوصلانورهلا ا واه ال نيدحزع راو دارمي مام تناك اوال واللا ظ
 ا السي 7 ِ | نقشالر انألا هلسلات وو نع ّتامالا تشو ا

 -. الس ال اللا انيتي ت تاما نوولا يقسالران تضراون ازاو5 وع ظ
 1 اهترؤس ليلا نيني ووو لارسال لوم هادا دود تيقن رزيولااماو ا

 . 0 نيدام (صولصفربولا والا ةالص دارا هدلا نا ميك عدلا اصلا ولأ ولطيلا ء(شسلا ظ
 5 7 - لص مرقيال نكلورتولل وواصل تو نا نيل نمت زلا عؤلط لا ةرضالا واصلا
 0 اهلا ايام عولصن دع هاهصرلز ناوي كيران اشملا ةالساتننال
 صاوو و ( زول ارض نيب مزااللا ببر نللو رئالض نمو نيريفدؤ صر لا عولطولا غربصالا
 ءايثهلل اسيانرنولا لص ول ايجزوطن جمل و (يزع ةركؤم سو زيعإك  ز ماليا مامالاردع ريولا *

 ري

5 

 ل ا



 ١ درعلاارهؤنع سيئر طوقس ماما ءانءاّريولا نود ءاسعلا اسفر وظن (ضالص و .

 اهاضقِلعا ربي م زئؤلاو ؛اًعلا تدي أ مرتو رك م نسو ادق يهلالد اهل وتس ناز ىضزرعا) .١ ٠ م

 وكي نب نفك ىكاقلا بخ ةريغع ةنيدعدراذدبكه بز ها نايك 0
 ا ثاىابلالا ةَوكُو لاك يكاد ريل ةربرت رش لاشلا اراض بلاوسصلا نمر اعلب لوقت م اهلاو

 فيرا مال ,اَسللاروالا رع نفرلا نكئاليبرل اا ضرالاريبعتف اههدرب ريتسراولد دال ّ

 تاعاجتر ليلو دعاس نيرثجيةبصلا ف مرمر ابا نويل لاوتسلاو مالوينالا دال زخاإ دالبلا 3
 رجا مازن وونالا مقر عطس الو ءشلارعاو اهبرلو ل نامرولو لور ان اًنكنارع اصلاق

 ىوسلا يؤم لش غلا بنر طنل اهل ا صانلا راض نونم ارففاب يتناول تيل ىو

 ىلا نا ناطزملا سار ماعلا لولع دك ؤيرهنا ]وا يف ةليل نومنرارصو ةئسلا يلايلر مقا يف
 ظ مدل دلبلا نوعرصوفع ندعاو زعاس ينو ةعاس يرو اًمالثوضرالا جويلع ودع ش مك

 نمااشلاد روك انيغيملا نيدلاريبرظ ءامالاو زيبالا ن اعرب شامبو تةولاوهو بسلا دوع و 2 '
 خالص مهدي يكف نالس العزم انشرلبو ءاملاَتت ديلا اباعيفعر اغلب دال |

 ظ ظ ظ مضلع تر اورق تناماطو بومولا مدج فان يابا فوت للعلا
 ظ مزراوضماجبتماعؤىلاقبلا لس نم يئاولملا لسرافواّشعلا اضم يتفاف (ئاوهملا مال

 امام يلاقبلا ّسح انرفط لع عار ارسلا عمو تس مفر وتنام |

 لحمتاوضل ثالثا ونمو نيف نيرجكلا نمالجر وأ فارحلا موازي تعطق

  7ماا م ةركزلا نيا هيو هوو نفس اىرباوعئاولملا غلف ولسلاو فزت

  0رالا) هشرلو لجرلا مايك, دعردنا وصورت الويك لاو نا ووس نييناؤيلا نعرفص ىورامل لادا
 ةنسكلا مديل ال زاد انام ها ايارراسو ةاع/ اوريون ةنسأمون اوي صوبرا
 يي ا هيو و ةالسإب انفك

 راو رك هزاول أ يعش يشل !هعبنو لعرلا تبرك اال سا هضقلا صو لاو اولي سساو

 ضرما ظ
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 9 ع 5< ا ل يي لد عمم مسكي
 - مسا

 1 0 لمع وعول نم لن لوقف وبال 200 200 2 والاربوؤسرمالل »2
 ! هل نك : - 55 ا "07 7

 01 5 ةراجإلا# واب انالنهرد رعاومد سفاح 1مل 2 3 دال نم مويالل نوكام سب درالا
 5 يع م ع

 اك 2 وس سر موصل أسال ةرامالادقعيرف عند يذلا مويا انبايف لفن ككذكو اة قويا يو عرمفلا يو

 1 0 دا ب7 ةهلرال' وصغلا سؤضع تر وذم وازط وا نول ةرعلا الاسد الس انمإ نونو
 39 0 دس 3 روسو روسو )وديا ننزما صفد آو نوكو ناري يصل شمزر هسا" مهالث زعبل و عيبرلاو ءاشلاو

 ا ١ 5 ”لضاو 5 اند ودور أباو نانو ردا يبرلا لسمو طابشساو نوناطو نون 0 ءاسنازشمو ل

 عيس يتشلاو . ياننوملا دداو نيوتيلا لوا دولا رس نالاومال لابوك ا
 [ . يمض عل العلا منال ذا أ نوال مستو ىف نردد زم دنت حما ذ دبه اطلاع عررؤطط نلالا 02

 0 0 زب انضو لض »لا ةيقولاونانل بلو الفن عادت ضو تي اذا أهنتو نعتمد 1 ايرم ىلا
 ا هم انحمسمداوا / اينطر يدا لنامالا هر وجو ضرم ا ناللا تلطدإ سو نلدك زول هقول نرد اذا ام الحب

 ١ ريسلاب لك ازا ال ميميع هدناوصرلا زوبر نا لاّدف نعلق مابين فشلا كلاوندتو "اعلا
 ْ ظ روف ناردناربكل انو انيق يي اموم دعاو لو صر اهيعرش مدام عمطنولا ااه ونص

 1 ظ (ررب بولا لف لأ ىو ىو الا مرق نا لطرس رب اسفل املاللرانلل )ودا لضمالاو ارز انو أيرقت نع هللا
/ ١ 

 | موت إف ىلا ةيبيوريضانلا عج الغيار عيتلاوؤانصان عالم ندا بامزبشل معد :

 2 يمص زتلب نا طرشم نفل فول درعا( يلقن او سابالو 2 ملا ايامك املا ونبي ام الو والا
 3 هرك سيم الواي ا نايل هم ابيدزلاف للا بعاب قل لان امل اند يجونام ا 1

 71 ناو ايؤلظنم قفل اذ الع ياا بانعو ةس ااا لف / امص اعز ريكو هوثمو رون ةارما الو
 9 لو ىلا: ةيئداع ارث بارما نبرعطرلاو تبن يخلو هزراوج عبدا عر ذلفام مامالا بعرم نمويصإلا ]
 1 ليلزلاو ص( ضالضم ةمنئاَنلا تفواطد ْحاوزدعو انيق وزدا لسا دالارنع انوعرجتا ىىورمل امتد ظ

 ظ (اواء برتطصن زن وسلا باز ناذ ادا يحوتمو يف | تقتل او هددا هلعرب العلا تلد اطبا اياد ا ور (زا نزوح اسفل نب توشلا ماو نالوا سرع ]نينا 1 9 انقل ْ ١ 5 سمنالا بيو عرطسإل امنا رح باس تحرم لان ونان زسدبابم نبا بور ام ليوان روع رص لع

| 
 ا



 539 ع يون إل ولا طقس مدام دئازاوبولص امضربعال اذار
 «. الما مواسم الرس (صرئلال هايل نيش ادروبجكب اسمو بحل بو زل انو

 كير 7 0 وعملا رول يدالسلا يروا كلا نان اه قبول نععلاو غلا ننال هنيباروا نامديلا اس ُس
 1س 0 0

 / انو وضد دي عبارلاو انجيلا ناارص لاو رك نا لاول ارسم ىالوا روك ١ م 09-5 بوك ابا عسل لذ اء مرج ل رمعلاو رطل نما ةالصالع ةريهاوتو يمال 0 0
 ظ ةجاريلت ”مئرا هزت د ايمي انكم ارزخلاءا هدانف نيبيونف دوب صم 1 4 ١ 06 مدعوما 7 7 0 الوب لد ويم 1

 ظ اما لو الاكرف اصنع ةزنعي ماما زجل تما اتي يءالع هروب زب يو بتداطع لازمه مالا ثعسل امال نط ةفعال ذا. يم
 م 0 عع الهوسو معلا: ةالنم نين اؤجيلغلإلا ةاليم دب 2. .لاوجنرلت اعين
 ودق و رعود: اما نول انو فرع رونو عيدي ل

 ا نيبو م, لسملا هيل ررلسلل نمتم اهو لالا داو نا 1 لا و ا

 زمانا“ ب لانس تنمو ة رم ةنسالو ةقللس لان اله وي سناط ياار رولا و عسر ني

 ظ ا فالئلاش او يفاللاو طميمل او ةريضزلل [ىبيرهظلا ةنس نيكسم ان العلا يئس او دارد الا ارك

 0 وو 'اوالاوع او رلارعاطو انا وغعال علا تاذالا داعب دالاونررخلا ه ةئسؤم ولاهتر لب

 3 م لقيط انلارموعد باشا وجناح ير مدنا مرعب رداللجلايعرلتلا سورفاطورب
 0 يح نوب نيدجنو وادلا تقول بملعب ابا ذو ا لاو نزولا يباح اركي ..هتض انا
 ا ْئاجوااد نم اال ءادس الصف قواسم اور ذل دزبء امو صيف قالا ثول كيبرهفل 2 مم

 0 نيمولا لوعزب هربسلل صاح مدعل 147/6 مطعتملتاذبإبوب 20000

 1 ىوسانض]يرتش هركتشت ]9 قارا اةداعلل با كد اهلهم عا هبت نينا عي اه مف يعن الكب

 أمصمبب عوطت الو اننا عجل اهل طرشي تيل مامالاازكو حج اذهل جعاججا طرتشيالم مارعالاو تامل ا
 جالس 2و نيكس المانيا نازالا دياز ؤؤرمصو م قالو عا عووطتوا مشب إس اولو

 نزولا ُ

 0 2ظآ100011آ7 يسد مهجر و ويح + عيا بخجل بهجت دييبس + م ريبجحا» ) تحججلحو ببايجيسيبتا
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 م 2-0 22ج 0-0 6 نيب ا كرا 7 يي ا 1 ل ا ا 1 ا 2 0 - د ع 5 3 ا 4 ف يي 0
 6-2 نس 'لئم ريت (ذزتيف ادرفو (حالصول الف اهنا قيعلاب يب ٍ دل بولَدْرَم نطو بوما هر تم

 وص لوقل عا الا يطارد لب دانا ديفا بالانلةداهلل د تا طا ني زيبا
 انبي رلارو ةكماما اهلص ا بضنلاب ؛ اماما ةالنملا قيطلايف نوحلا !ِدِسن م ارائزلل مي لع ااا

 هلا رالي بزمادصو سادي يا هده لان انما شيب لوول 2 ٠

 اطيل عجب 0 :
 171ج وو وم حس 7 ظ

 نتزلالما ثايب نس ئيرفالو يا تقولا لص (١ [ وو (شولاو بزوحلا (.مزطو يبصدو ان نائل ظ
 لصالا ريدركرت نا بسانطاو ةرياز ةئص باتل نال,وقب نم بجدملا يبل طا نيب 1

 حلل قيوم اضالار اناا عابصملا لاف فلابت ءاضاقلرتط ايلا وهو رز اونالا يحتسو لاق ا
 _ اصياعل احر رفوظو تينا اهالص اذ اةاصلاب طراازدماو اثم اذاقلا
 ورسام 2 هالصروفل نونا نمل اوهازغو عل اعوبطإم رزاوسمو عل
 هدانساب يو اطلا يورو يزمرتلا هتسحو ننسلا ناععا ىاوررماَتآمَعآ داو راب

 7 رونتلاوعاوعتجا ام يسوع ليكم ضع هفئاؤص هدلا ل و/ باحععا عتجا ايبا يصارايلا ا

 معام/دا معاج ةكيراتسالاَو َنآلو مب انعلا نعرحرافسثالاب مُكَو لن ظرد ايو :ناورلارع اظوعو 0 وا رافملاب ةءاربلا يقسو ؛ ءلراس ع انآوتوتعالتل 1َيَغلاو يوم ةر أنساو غلاب

 أبو انبايلعتر وتلا يبو ريعاجلان 0 رديف قيودفلاو عدلا لعزلاملا جسوص نمر طا أ 2 ىلا

 ادع دروام يتم سيمو ماصرمر ونمت نيد الاضراب دور يك وصد

 لعتلمولو يا تءابحو يلا لص نم حرك د عددا وص هولا لويز لاذ لا نحرما عرشك اا نيبال
 ١ ةالصلاوا ل تن[ نيتعلر /يلصو ءات مسميات تسول هه دكني هم هن هافسم ىاأ

 تقم. انساتا نسف ناتو حرجا الا اصيل( ارز ماا
 6 029 لررَرز

 لوزنلا يورو "0 ةقرا رع ثيدعر ل هناي أهو نارا تعكر مدلل وهل لقوا
 ١ ص نيران نار رو تاج و و يفص مك دع ماوصو ا و/ااتلات ىمل اعمر ذا ْ
 يم(م سا ىتيعكا ةالصرب 2لأو م غبي لع ملا وصار صديبدعيرمزلا لات مان انهن عت ظ

 انني جو
2 

١ 
1 

 - موس ومي



 نك 57

 وسو جوس متو دبر الج ناقلات مس مجم بسم مسبح

 ل

 5 ةئيهريضتوا هبتبلا تحك هبلجر شارعفا ضنالف حب دق نا بت يأ لع ناثوو هبل

 دانا التت نايت ول رامالا رلوقج تلا بول ةشيهك ماما انببل وج زا عصا ولم

 ملثكب ال ودحو هللاالا هل ال زعارلزر ردنا زيد ال ايلا مالكي محلا جازان امل[! نق.

 دو ساونا ناهلاو تاؤلا ةرصو ةرصولاب هير ننا ىسيس انو ديل
 ارا نان شعرل شل( ارم ثم نيش يلعوصو تب تبيو يحرج الو هلك ا هل

 الرا .. هللارمإبو دع دليلا تلى ا تابع نسيت 6: ات هلا 1

 00 0 نو نإ بكا ع وتدل مولا لما شياو ريانسا ةداراروهشملاو ادن, تيعاستت يرو
 |", مضموحيا نلف يا تاجرد نعم مددو لوفي اح للسيالؤرل رانا رع الاوت فعل

 3 0 قفشم ايت ملا ناب ووكمأل نس افتار مؤ لذ هرون الاد (هقي لو

 0 .تفولوا م الوفغم عزاب يا مودلا كد ]ف مكروب انإ شن خل لولا 10 لمينفا نماغنفعوا 21
0 

 الذ مون الو انباس هوا زق كروز قلادات هللا علرثلا ل رم رتل مام م ا
1 
 (فو نصثددح انه مل أو هوك مدرك صيد اولا هدد سرع 0

 هالو كلس تلك ىلع هافلا 2و هرالذاينيوريلا هركذ م ياا ىسم (يسنلا ضف . ناس

 نم باكر عبدا قنا اسلي َت سلا ىلع مالم يؤلم: يسن

 06 ىراوتلا از نا ,ا يروا هاظو اقع نم لش ولى تع ن اذ بولا سوا ليعامس ا.

 ينالها بلوقب بولا سعر مدنا ناو كلور ل محرك ناو السم فن
 رب ملا يي 8 ىو اللاوو دقو نزل انما انفك (نوكرب الذ انزرعاماو

 ظ /, باقر ان ع ل بطابع يو دكني نال مشل وز لمعلا رود ءالصميف

0 0 

0 
 َى لل
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 ظ ىلا

 ظ موتنا زحل اوصو زنا ضو رلغمنال ناوتل اد ارو 0 ةالصلا امرلع يلا مابا نسا بع اىمسا لل عرم

 ١ لتتم هزيوتكلا وسرت غارببو بوك إس مهلادجن نال نوائتللرعولا قرض !(ئاو دارمالا ف لاق

 فداك قلص ميول شل عراطتنا نام رالا ثيدملا فو يا زوالا و لاقافو كيا .ةنوتكمل

 نيل نعانس انا نالوا أ ابل نرتب مارا



 را عامصم نالوكاماوا ومو افسافسمو ءانَسلصواؤس بكوب راخملاو و يكونا

 نص دصينقلالقرتالل عا ماهرفلاباوؤسا عير يعملاوفسدزدد عسر انما ل ناو

 ءاضااذاهلأ مسا م امم ا لاق كنا ءواضالارافملاو بزنلل هلقاورما ناو داومالا يف لات يعم

 دو يشب نارافلالارع يئسنلاو ْن يئاولحلا لاق يوئار (ئبؤلاب (ضالرص !ذ١ جال سناب مرلا و ساو

 ' ةداكما نكمت امواقب عملا ىلا نيبال نيام ةنوسمعم ؛اوقب شلل ضايبلار ادَسنا و

 1 يمان »قنا سلا وطلع رب خا سلام و يع ”الصلاو هؤصولا ةلتكا 22 037
 عئاعيلإ ى انا غمز رجال مللاو ةالصلامعلاقر إلا يف و ليلا عتاوم يري نا

 "يا اهبل قومولا واول ضنا مول سيلوتلا نافل ملدا يالا لاجرلل مس )
 نينو ممل بكا الر <« يمينا ى ١

 نام اقلطم نإ السلال وفر التتنالانهن سن ريثر( اىادواشلا ىحو 2 ما ٌمولدول 8 1

 رعاجلازعلابعرلا غاز يلار التمنالاوفلا اري ىو نير رتسلا بَوا هرال هَشلا عميل

 .. ”تاعاجنلايلا نوثساملا نكي ن اطدعو شييعلافريظلاب داوبإل | يقسو قبلا و(

 0 للا عرف يصب يجب ع.ارسلايف لاو قياما نع ع اضيالا يف ام ناررجلا للف ىشملا

 ظ مامالاو درغمملا ري واو ال ما نأ نمسا ءاوو الما ةراح تن امل اوي ا دالبلا لل ق الم

 1 يلصرلو قل ئلطم لضم ا د/ربالا نالصاحل اوال ا ديعب عن (لم نمّرعاجْلا نس اذل اسم راوسو

 : ١ , مةالصلالصخلداربالا تول فصلا اوزعايا زمر فير يظل باو درب ملك لع هللا

 1 8 اهلا وطور اهبريلا تكشارانلان ا ىرترم ةيرعوبا يور هع جف نم ةرّسذ اها اش

 )ا شو ءانشلا يف غن نييسفنب (لانزان ىنتتا يل نون اسس نمجبالا بر ادّتل م ٠ْ

 ١ , [مائتنئفر دوووم مرجوامد ضن ئطيرهموادرب نسعرصو از نيصناإقف 7 ٠
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 هزت ان مع وفؤالاثإناو ورلاجتفوب صدد نباتا فيك نينزملاوويبرلا نيطصفلا ظ

 . تقال لوطد مف طولا ؤدعوت جن هرفص انف نال ضو ليف هس فو هدب نيل زم أف د ْ
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 2 صم ان وعومل ا | عويد نازل إ نحر ابنحا كلذ نا لحي اناث يف ذلة الص كلن ماع ا
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مط موف رع نم لا مرن 5 !اهوركءاعرضاتن الف مل مقل الاب نوم ا ايفو نع
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 >> انه» شح ماى دام يامر رونمعر زعئموأ ضوموإ سر زعئمالا ةلكذكو ام ارتصالل

 0 لقيمات وللا هدم لاوس ةقفنلا نالوا مطل سقت تانش انا

5 بذيل هركال له ارك ركن مولا كابا ياو أ هينرعت هركب لبايزكييا هركيات
 

 .., ةناملا الملاط نزلا ةالص مرن جاعملا تولوقلاو افروالا عيالاو فشل
 زلات ميقتلارصور هريزعو علا فة لضفالل نايبمِقنلا انهو نزلا ةنس ْخ
 انما ةالشزلا ع لكلا ضووع مدقموهو يعزم
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 .دزلا لبق ابعد ةيثنلهكذد بزكا ةالصيا اهقولا ت تو ف بتسي اياو
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 ديلا يللا كنا ءادنعلا ةواصرتخإوت 3 اًمهتسو ةئملاز ةالسلاو ردك بولا نعمت

 ثلا تامل وت ىروركلا ةياور قو ننكلا يف فمما امال! ينس اهلعو ماورو

 يما و ءىشا نإالول مث ىلع هنن روص)لا ةرفكلا با | باور صو يرعا ماو يضو والا يا

 ةالور موو امها يذموتلا اوز هىفنواروا هلا ثلثا ءاذعلا ترو

 بيقين نيبامندتمتدلا ثوهضافدأ تلا (ييكلا ضر شي باع نعيراؤبلا ف امير ودقلا



 2 ا جر يو ا ويروح و ل تو يسس سم

 دعم نأ

 .داومال لا 1  قصنلاوارثمااتإباو 020000 ليهنلا سن 10 ام اشار عابلاو يوضاو طيح او ةذلاو ةيد(غا هريتو يا للا ثلث قفشلا

 لا
 00 0 عالي لا طقوعد يلا يد ةنمرادل لاف ع ابم بذل اينر ا“ هو

 اذلبإا ريخاتاوو عاملا ا هنن ليل فضا ى انا عت اتا ةعاجل جتك
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 | يقال عير تدصاراو ردم عارم يد الست وركب فضلا هامل مزاداصو هز ظ
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 7 اق

 و ما
 ؟ لالسئب عطف لااا بزي واول طق روق بعص نمو عوير عاجلا
 لالا جن مهو رصابالا تيقبف لف[ سف تهاللا الدو بزيلأ ليادطر اعّمف نل اع

 بذنو اوه نقكلا لاق و راع نؤ مهلا تت شواز ىىفسو
 ظ نا للص تلد ىيبلارونلا صراخس لَم رص هريدي دن نيع ل الرهن
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 أبيت ولسة لج دقب نيورلإ قو :يكلفرعاس ثلطرمرؤبقرل|ررّتف عي دوا جرردم ضيبتو
 عملاص نيعلا يف ىيلار تال نا ثلاثلاو لوالا دع عاضنا]ا نو نا ةالصلا عامت ئيعو امون
 رداطبمجولع حتما ما رن ريوتم وير ا يف تئط وطور وكل فو بورغلا نقد شل انل بدم او
 ,ليسلا طب اهئاوتس اع ىف اذلل او ةدلصلا تدصو تعلظ روف ملف ف تعتد او مولطلا يف ىف
 , واضق ضرب تولا لذ عرش الا ند اصاذ اف طل أش ذغ ايالو رمّصلا نعل لهلا ونتمبنا تم العو
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١ مونصولارم زب يود ىبآن ع ارق يفعو ةدعب ةهعهشل ابو صم ا يام ؛وضو قمتي الى
 

 ابا يلاثلا لوقل ارفعبو ماردلا و.ارسؤ ارك اهي مرررب ىلا وطن يسربصي ا نكيور ابرج

 : الملا اولا ناوصرلا ف امث مزوردلا صر مهب ىلإو ماما لوتوصصو للعب كلعَت لكنت

 1 تاقلا ارث لضفا صورك ن اترالا يف يتلو ءاعداو ميو نعل لصون ادع

 ١ يناسكي من زلو ركب ابز انكر نام ام ةكرت يل هالاذ ده ركام رضو ةالصلا كر نارا نأل ل هلو

 ١ ةلادير شنب ةرملاب ايزوكريد 3 (هنعاوهياذا مزال اهإ كارلا ميْْح مولطلا تقو هلا ةالرص نع مولا ٠
 هلام مالا ْ

 ظ ١ اطال :ا اجل وت عرفو ازا اهزمذل ةمصلاوزلبصإ اهبداعالاوتفملب مو

 ا ولم مالعركزيزلمولطلا نيو لا اودصاؤا ماوهلا لاك جربو نقلا ف لان

 نع اجلا ءادالاو ثيدرح ا راوصا زرعت (ىجولصولو ا|رصاظالصا(نوكرتباوعنُم
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 ِْ يااهيرلذ مقنوفلا ثلا اقودلا يا ابد بجو ؛اد) منو هلا نموفوا نوعبلا

 ١ نمزوملا ةداورلا هاو يزعل ١ دهاركل اعمل وعزت الوتس ا زيعو [سولطرنع

 2 نيبلاوف و بان اللا معارك يؤن ءاضتشم نعى ورمل اريؤلا توُبتلا ظلاومول |نا

 ثييبلاو ءاسيالاو زب ايزتؤيالد تاقوالا كك لثؤ تفح اجو كوس ناز ضفالا قل
 دج 8# 0

 ا نيدو تننا جي طحةز ان نرنوبال_ل النهد يغارؤح هددا ىصرلوول هوركمر باننا ظ

 ل لىا ايرتشيلتزيا ةوولت ةركق ت معة امو وعكاهلدجزركرو هرضقنام تمر ظ

 ببسب باو ميلا ناذيواطحطلالاقامزم تقوي اههذ عرس تقلا ول ثلا ن ولا

 4 2ريال عبث لان مز ضفالاو ةيرفلا ةعاركل عسر وقتي اببذ يد ذادذنوااهبيورشلا 0320200
 1 الا مهلا تالوقلا يف لاَ ةباورل اعل اصو لمان تقود اهل يدين مواس هزم

مم ةعارلا عما بصأ يب تم توتي معارك دبع ل بوجرلا ]رس
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 تقوم وادا بصتملا باو هيب اي كو بلاد باحد
 يواملطومت انفاصقانزال ناو لمالم المأم نان نا ببسلا توُس يسكت في يبسم اوما
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 بسلل نهارا ١ تاشا مماعتسا مرعل هركيالو لعغلا اماو مك يي ارضاملل ةهاركا عم
 تازلالرررلاز 0 هتنوؤن مع ائاو تقولاربد هلمف هرمكال د اهنععلا هرمطتو ب 'رومأم زنوكوم

 فر وكلا ةدامعب هلا لعن مزلتسملا اطراف صقنلا ادد [قوالارب اسكن كو من اه ثقولا
 صق أن تقو يف يدوي هلئ المأمول اواو هّنثذ ع 0
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 خيو (نيزولفوا قاوطلا يعكذد انيغن نال راد وزن ل هدالإ نصفي بيس اهل
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 ننس رو ىمل برزعلاو واوتبإلا تثد نال ادري ملفم الو جولطلا تقر لإ رصين

 ظ العلو يلوا نامل نوسللا لمس قسلا قلطاولو ل ةرسالئ و (ًَصَف ضرملا ن4 ناو بامر

 ناصاحاناظو اوطلا يعكر روب مواسم امك لذ لعن اذاني عك رهطير ةكمؤ ؤ

 دثو دو قى مود ءاوتلالا لاح هلد ايلا ةركتا] بون ربا لاقو رهارلا - نمو مك دع
 فلم اعنب ةررجع ثدع و سالي وتؤلا مدعو يسرتلا يواملا قو لامكلا ةأوف
 ٍلمَسا هياط ضعب قرروا دا(عأو مدتترتو ,مهشما ن (قوالا يت دراولا نع هرنا يصر

 راهتلا فن ةالصلا نعمك, يع هددافضوعب نيرا" يدع ىو تايهنم ا نمة عج ا عون
 ا وطار ايريعت ةفيضونا لاو: ةوجلا مويالا ىمشل ا كوز ع
 قرا هتنسد نمد اراؤإلا حولطوود لفسلا مركيو قب عل الف هرب جرايزلا رهو

 خل | ةنس نعموقنالاد ا صال (وولاعلط مرا ولط لش لشنلا عيرشول يح اوصت يف 0
 | موقلزوغلا دارك عيسي رست نعال اف ورا نال «ىطقلالو
 0 ةرما/ | عفب إن ماش 00



 1 0 ا دكا هبجو زلعو دوادولاو رجا اور لسا اتعكر اميدارحلاو يآ: لامار
 4 علوم ى نمئشتسا امالا هرمفن ا يأ ض زول امد هال 0 .ٍ ه القل

 1 10 . 0 مي 5 ةصلاويم توكولو روز

0 
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 3 ومنا لالا مارا ها - . . 1 - دكت

الا ضن نعييورو ىذا مالخالاو نو لل اميتأو قب نم آت
 4 اوفلإ مايالاؤر (ط

 1 ٍ ٠  0 2 2ل 1

 1١ العاطل نيكل مسيل إلا ةرازوع يلف
 ا يا ةدالصرمب سلا هركبو ب ى بالطو ئيتياودلا يبيع اذاو قنص الاء نعمل قو تينا

 ا ولو علا ضو ةالصوسبكفْنتلا ءركرو نو دوا ىذهن هلت ءاوسهتسولو بلا ضروف
 1 ويرأظو يالا دب نعةمبقلا ف يرهاللا هلتنو مهن ئعؤاىكلا هز زووم عرج

 | 0 يا ءاهفلا» اورو مالا لطتتعوفلا ةالصمج ةالصالو ىلإ زن يقع
 ىا عتيريزملا دولا لجعوعو تول و يغو لوب هزل و داومالايف اسف ىرئيلا

 4 يرن ىو( ىطلادعرلب ىف زعل رالا ]ل خشم ام تقولاو ع يذلا عك ا
 ظ ةقيقعلو هلم اللا هلص عراشلا نصي تّسولا لوعرلوج توم ارك نقولا .٠

 يا لهنلا نميلواو لسنا شعل محلا لقشسلا ا ع ادا ص كناوطو لعل |

 قصوهو فلا ءاضق هركيالذو قتلا ءرشن اموهو داومالا ف لام عت موز 4
  يؤلااماو ”هلفانلا ةهارأ الا رش (نرظي لم لقاؤملا رم هركتو هومع ىصل هركت ذو

 ةلعاناريعلابا يشئونسبوزفلاو راوملاو عولطلاوهو زد نمم زد ةالصلا ىعيوولا درو.”
 | 2 هداؤسررتل بزملا ةالصرب لقنلا هريكم هبا ةلفادإ ها يو
 ان ىف نالوب (مملا نولوقلا ف لاف بوك أ |! ! ب (س ناي الص عينا ذ نيب غر يدحع

 ١ مولبال اليل يم الا هاوقو اوهسإلا هردح ات موركم ا هليججت ىحكسملاوهح انا رس لافتشالا

7 ' 
 , 7 5 50 : 0 لا لفملا 7

 2 2 دافلاوهوهْ هزم ضزّوغو ىولبالد يلب قيقحلا زقشلا نم: 4
7 

7 

7 
3 



 انه هتك ام فالؤوهو الا دم لئالاوع امياعلامحلا هلم ا
 هوك زهتف يعن يمك ردقب ”تالضؤتتا ايتات ةقلال اح يتق امر عال نا نم | | '

 مك نيد اوصل ويك يعارعا تيارام امرك ازؤمررع نيالوتزرالا بعبو 1
 بارنموفنلا رم (ةالاو نازالا نكي( الاف معرب اهب اورضلالاقاب مرسي 1
 بيرت صل دي ول يمدؤلا ازكو بطخا عوزيونعلفنتلا هركبو بيهقتلا 1

 ال, طل رصت نعل امرعطقينالو تع يلطملاو وزر ق شلون ردا ا
 00-1 إف بف نانا هلت أمد تل كا
 ٍ ةداينو علا هدانأإ هولطرل ناب اننا ةوورصلل توا نورتو قوز ةدلل ذيك | ١

 -4 /أفر يثاركم علو بع نرع هيونيصمو ةربيثافا و يورال زوالا ةالصلا نم ج حرف ْ

 أ دار يو اعملار ضو ماما ورتب الو ةلضامرعرلا اهنا ميك ملا يصرع

 ا ينس نادرا والضايع ءاولالطمو اررعلاو اعلا قولو بج طخ و واو معاصرا 0
 لانواع ىلا هزت ؛اعدلاطكيلا نارفلا ميا ناو بيثواوكبل جنن او مط 5 ب

 ان اصوتنسلا هركردارملف ديم صلال, يتسن يضاشلا مالا
 رم انلاز زاب نذؤلافلس ل صو( ةالعل اياك ئ ضال ةالملا رم (واىا

 ئاورتع ملا نود نمار ةسسبالا لا الزول توكرل زئداك عوطتننا ءركلا
 7 اسرلا نمويح + غلا وكر ىلع هدلا ىفصلاف يطع ةليمف ايل نال يلا ةنس تصنع

 7 2 مم راالاودكيال دال ءالرىلا ةالص لب قتلا هركو ليلا كت وطن او ع را
 ظ ْ ظ 7 دات موكب عطل أمال نيزلادنودسس قولا وكيلا عولطإ لماما هرعئاباو

 1 زيواركلاوريعلا يله دوب اذكو اذلت اندكض يجف )نما ير ةنتولو لماتف هوركمإل دعو 32
 ظ "ع عاملا "يي قوشلا هركيالرردلا لسمو ا رهسملاب يف لوتلا جيقد اذا

 يعامل يرانا طيات عسل د قص الر ودل اراسغاو ييعلا ءالص
- 9 ْ 

- 



 يبوس اور ةبيدا رم اطورنا لد ا ا
 ساكويا روزغلاة سولو اعوان لوا افزع والاب لصطادانرذ «ءوعؤ وال '(هىجا مل

 ” ا رى مما ييوصناوع نوم ةنسو رأت لاوج ربو :فلدزيوجي انو عرادلا زعؤقشلا مهو "

 م نا 1 تو قيضز للا ركل لهفنماومالا لت مز ءوطت م كد و م
 0 لع مويل ارهو ىلعومل امعفنو لعام كوش ضؤن رمل 1 يارتتو كولا هرنوفتل 7 دوك ا

 ا - يل 6متفنو تاييجاولا ذاب ان عولطلا وكون نقو هرعلورلا مولا ن0 داب ,للقولا

 ْ نيشخالادحأ ةعفارمزاع معلا ف نعؤلاب لفنتلا هربوا( ةالصلا بزوج امد 01

 ظ ١" هو دز ف الهاني وبرغم دس انا وادب مخاياطب لوز وبلا مل
 | يو وقلا

 ظ 0 لاما ءزهؤزالرتعفاطمو رفا ناقتحادنعفتسللدركبو يا جيلا انكر يمارلا عددي

لفشلاو َيدفلا وادا هركيازكو ةالسلاب لك لايل ]نشمي
 ”ماَقظرَويَمعَسَتَر 

 تولا قدي منا نيباقلا ادا قم مهاكلاو هلوشرف ناو ملا قاّشت ىاهنرق امن

 ليارتلاو نوبارفلا زادا هركيازكو ة دايز عمي 0 كلذ زدعج رصاركالو ممردالاو

 را راضعتسا نع هلفس دوك وعملا نلعب يف لفشي امري ونهعورع ظ

 ا )ئلابلا زف اسأل وأد اىتو د اجمدلوح سن قب م ايفل وادا نعو ثات هدنا ةرفع باطلا ظ

 ١ ةالص نعزارنحالل م ريك ةرورصالب مالا هذه ف هركيف" ةالسلاو ىقوازا موشملاب 0 )

اعف يرولا يو اصمت صوم الباكمسنلا لاخ ند وخلا 7 ظ
 وخلا ذىمالا ل 

 ةنك هقوقع واود ىو هنلاو كانو زب [هجس ص اهزوضءاسرل لما نوكيا اهو

 ةيمم 3

 رووصدم

 ا

 00 سيما مرارا همركو ا تداروصم ثاذالا نيارلا راو وركلاجركارا ,ىركو «اشيبام
 همنوع ماليبو ره الن ياسا يعي ناقد الاركذ الع ايما نا بزمو 7

 دوو ماشا داطاو مالعاناوواب عمم ا اهركنوا : مالولا نعي مك مزمل مهب ن سدد

 نا 0 ام الاوا ّحالصنا دنا مورا ملا ىفعبويصتلا والا

 ك1 هس اي 6 [':6غ> © ؟ب “>> ؟صعنع*< تي <
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 ىدضاو )2|
 "هد

 هيب 20
 ا

 ةدابلع ان باوُثلا نمر عا امو لففلاو لوتلابةباجالاوصو يارعم أس نم بلطارو 0

 أ وسر هاري ش زنا بانة ل نان يزال اراص : . ا ]

 1 جاعاوه يذلا ناذالاك دور |ههس تلاع تضنقا يذلا ا ىلا يم
 ع لا »هل الملا يلع تقلا لو دوو الا مدقو نه (ىوالاي ١ (/وم ول عل اره

 . م00 للعب ن (ةوالا تالو نع رح اص يل بسلا اه/ وبل ”لوعجم العلا نال
 لكما # يوزع ديلا تاي اقوالا نوهجنمو ان ءايلعلا يأصاونن |
 2 من اموالل 00 قع لع تازاياوزت و َقْفَشا بورنو

 ةنسلاو باتل تدنزداد جو مو رنج نم نازالال اردمالللاو مالعالا ةوصوب
 داقالعو ١ هضم او هقاعتشا مهرج نمد كج هن اذ هلضؤلا اهدا ,رعشو ايا
 العا (ندِونرَسلا ماو مالح) زياد مفقلا اما جوررتلو مقل هرم هنو انو مزصعا زدامالاو

 هيب ى وتس 17 اىعلاة رواش سلا متون عا طع 0 ١
 مزلومو يا دركعو راع لس يللا نول ناو تقولا لوخدكازك هلمولو ىتولا لوعدي١
 هننيفبكو كوم صو يا مفرصو صوص فاعل الاوعو يا مكر و لوقلا» ل فقل اب تبامجا
 ةالملاىراوست ا «تةوو ةروئللا هنيرطا قوهو يا ضع سلخ لسرتلاوصد يا

 _رص

 د -

0 
08 

 , ردوست علب نبا ملوصارم رغفيل داو تدولا سار قرم عئرلا ديا ساوالا نارا *
 0 ذا موطنا ملانيلا!رشلاو يالا رن راسا لا قيد اناذاع إتمها لاك بانكلاب
 ووسلاب عبرا ضتلازلا لاس ا واعمل ا اورام نسل ايد داوم وهن

 . نهلاقولو ايلا ارهل م واليد (فسطلا لات عقلا بابن يالا ناذا هييوسلو «
 معايا نذارربصم لصالا قوص يلوا نال درّسملا نان سمرما مااديومل ا

 </ ممامالا انزنعو' تامالاد نال قبيسي ”لرضفاق (علتخاو انحف م 0 4 :
 م مازال كو لا نما م 357 لو تارالا يا نما

 و

7 5 2 

 ا



 ١57  تنزإل الملا نولرعرلا ض »جلت نزعل نم نورشارل |ءانلإلااذكو تامالإوع هكر لع

 , تؤلار معلا نوكضفالان ديف اه/رت مال املا هس تنال هدارمب ولع هلضمت زل ةسسار

 .٠١ قلم كيو»_مالعالا رف هانم ناذاوادقلا ف اذ ناين ةويعربايلعااأو ايعذائهو
 | هي اغنام ةالصلات قرد ريررعت عار زد ساما هلا نم ناذاو دن هلا ا نمي
 | 0 نارا دريان بلاغلل ضدها وهو نقدم ( برذي جالصس تزل و قب تداللا لو اب صمت الو

 ١ يومان نذلا مناخلا مهدازجرو اهعءثرعايصوعالا نانإعو جا عدن بيظحلا ل ابو قيد (ولا
 فار يد يسنو واهم دولا الاهل ل اديب ةوقرم ةنيدملا توسباديعلولا

 | 2762 هلل تتوق توفر ولثيكةلادانالعز داوهلا ة روم نذل
 تتواطسضورع,ي بم مهنا وصصيفص الإرشاد ع هنن هينا م
 ةالصلازعؤي و انةينرطا مرقام عل عرفا اصتتا لكؤو مانو ةالصمار عنز رم

 داكردا يصويبلا مس ةالصلا ومارس رددابي ناك ةباهعلا ضهلو ىزعا (هرهعنو ةرام
 ريض انلا نعل ةددابملا ستيلا كل: هلغشب مههمنو هردم (قمصمت توفمف مو

 الئلوو ملك ملا جبل خالص تو اه, ن وقود ٌمماظع إو سمت نا قاورو سنع

 يراسنللوص مع مدع ملا يلصلاّوف بوق انل | بصي مهصعل لاف معاجلا موقت

 م ضخ لاقو دوبرلل و ه مق, عدلا بصلاة قوبلاوهوروبشلا عيمإلل انو

 هللاهيسإلعن!رانوقون ميعمللاوو مدردلوع مكمل منا يصل اًمف نول بطي

 اضع مع م ءاس نل | اصاراذاو مار صنت ميمملز اكو ريل معدع

 يسرا لوك ماقف يسع صوار تن ككل ليك دعمنا س هنو

 (0/ م اؤصولا لوي ماتهاباة هس تبذديز بولا معا اف هيه لع

 ماعم برص نابوث دعو تأ يانا د! ناظقبلاو عانلا نيب علم[ اينيهيف

 820 ٠ يدك 6: 5 ىخ تما حت + حشمت املا عفانم ئعيبلا توقف ىبوق ان هديبو طباع ةوطق يا ظياعر رج دع



1 
| 
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 .٠ نيتسافإب تلتف روع مراح كدا 52000 بل تلح مه

 *  لواار اقيزتملاتن ماو م ةدرهبم حس نازالا متحرك هللا لاقو ايان لبعلا
 هرداوص هللا لوم لا تضئ دبز غرب هللا ربع لاق عرتررم الصلات ماقرت رأي لاذو

 .اهتيقلاذاتوصوانم يدنا نداف لالب يلعابلا تعايد لاقف غكلزب مدريط أف مك لع
 هرب قوع) لع هللا عم وعش عز د داع ةنيدرم اب وطسو ءاورع ماعف ملك

 كتب ىزلاو هللا لورا اقف لوربر از ١ ىف مو دعولا لص هدلا وب لا تاق
 هللث ماكل ع هللا وص هذلا لوي لعق ضقبسزلا الا يارام لثم ٌتياددتل ايف قحلاب

 فلضاو دليللا كلت ارّورلا كلتإوار باوملا نم رمعبس ناىورو تنال ماورم ا

 ظ نموا ةنينطا ةردلا فو اسفام وو طحين ا جرنئيزيؤو لربي اك اذه
 ظ ناذلاربب مبدع ماوصوبلاوعةاطصلا تر ارلواو ميما اوبن اعم نشا تاذا ثدعا

 ميس ارماب نووالق نع س نيس نب نارُس رس الا نوب اجزمز و :راذملا يقع
 لويس ل ازا ىارك ارهبسك نييعستد يدعا سانا كلدو ىرينطلا نيولا

 1 لييللا نيريئالا كلفلا ف عينؤوملا نس ازكو :نصرتكيب ابا لاوزالا نم لومعلاو
 ظ ظ يار (نخاب نودصي اها ولك لخو عاراوععرمهلا نمل ولا ةنسلا يف رس

 ص | تعال أنلا عّمجيف حوماجؤالسلاوا ٌوؤصلا ٌيالصلا ٍقبطلا

 هس هتيغو ثم ايل ناين كلو يو 6 ةرومل ا ةسرطا يَ هيباثلا ةنسلاوف وس ليفو

 ِ اح هلو سنا شمو ناذالا يأ طم ضو )ومالا نوط و تقول ل وخياي اقبل ا ي 210
 (يتيور تاذا فيالنإذ اع سايز ايوب يفكون ريعصنا فجرا زفذلا ابو نوكم عمو رثلوا> مي ديت
 ْ 7 ١" 4 اص تزول عروكمل ائكطرسو يرملا هاذ هركو لقفلا مدعل ثول ا زارتحالل

 ٌىِس اه

 ه ردك نك
 مدوإلا و نكرداوص وول رت ار اط وضرب يا دولاب ان اع ومقالات تن ارم نرزول ا ز ا

 1 ءىارل "كري عم )رق اذ ةالصلا نع نييفوجتل !كاوص'يا س انلا لأوضأ ار وؤتم طوتم الا
 1 اللاب نوب والفك لاو تس ناارونمصا قلقا صويا



 اكمل ياس ايناس 0نز ( ناقفاطللاب هتنيد اا 8 5 أ

 الو اسع نزا تزل ناعهلولا ير رقلابع ابو تايد اان 3 ا ظ
 | ا ماا ظ لك ارو 74 ل شو زيفضاب هب امر ل اولادك م ١ امر توا نازالا ؟دس اق ملبعلل ىاالإ 0

 .٠ مالفيمعلاب لةلاوزشفلوقاب الضب ئاجالا بزي جوم او يعز فو ىيوقصو عملا تالزفلايف لاذ

 ارم ولا رابحي وصل قَد الأ 27 قالا راملعو وابو اولا

 ظ جاوب رمل ةالعلا وعل ةر كمة الا هيعوزثس فرصا هز رص بلاص نا ملأ ريشلا

 ظ سنامولو ابر رو راقب ودنا راسنا ت اقوا نكرالاو لا هدو لزانلا كلم اربح 4 ظ : ا مان اقالاض الخيل ..رتل ار رورشلالاعؤ هنينتكو نود ةرئاملاو |
 ظ نام م قوله وغاب اولا دعاس نتن ةنسانالضق ةالعا 0
 2 لوعل اب باجالا »د نيؤوفلر وااو ا م وو اهني حويرشل هزت افلا رابتر ام لك تقول ظ

 وا 00 ”مكرع ل وقل بجاو الا |ليقو معالا ىل ب ِحاَوَت هلق ة ةدئم ةيس رانا 1 ظ
 اع

 0 ا ره وعل «تسسحو هّينرتعرعأو هكرنولو ميطات هكرن ىلع ا

 9 صان امر لها صو لعانلا وزوال ا ماوعفم يف! هرمملا ةذانضا نم تاذ وبصل يف ا ظ

 37 اناا نازل لكي ل لص نيكي علاجا ا نن ايكيباح هلا 0
 اس يف عىنلل نيب سل وعفم بمعنملاب راكم ثم قالاو تاذال افلا 7

 لأ متوحأ |ملل ن نفُبلفةالسلا تررمع ذأ مال يلعباَوول بحاول كوت

 مر :ماعل او دارمالا ىف لاما اجو أل وق امد نانا ساونو ْ

 0 داوص زنا لودي غنم اهيل عمو اوملل ف تاتركؤم نايتس اما 58
 تزؤيالذموطلا تقوانيكو نال دج امزمو >فن ا ضيؤؤلا ب مك م لع انمايا 7

 هللا مكب اذ المفلا وار المع ةعماج ةالمعلا 0 السر باق
 ظ ) اا ا
 : 1 2 م 0 ا 0

 ديلا



 واج : هن مدس تمسح 7

 5 ٍ حالصلا لاب لام ماتالو ءاقستسالا ةالسل نزويال يا <|ةتلساو 1

 يي... اهلوذويالث كلرك ة زان و لا مماثا؛اقستسالا ةةسدصس ةزلص مما
 ل

 لاما يلا نايالادديحول الهالك ارمادا لجر يلع الصلا لابي ماقالو لير لي نإ 2٠
 « يذل الوقياب م ماقيالو زمول هذي الذ يا رينو و توباليذلا يك نايس - 1
 1 ءاثعلا حازا حقالث كاملا ولا حاولو تالت هلا
 نذؤبالازكو روالا جوملا و امن ثترلا نال امو هل مضر يملا عرب ولا 2. ظ

 ١ 3 هنو ف اع 0 3 2 1 سس 1 58 4

 1 رماللالاف ةالعب ار وشم مداؤلا ياصولو وانو نوسك السل ماقيالر 1
 > مل هوركألاو اركزم هؤعؤ نيس الذ نِلضنلال ليسوع م دزفممل تان! كو لمعلا

 يلضتفن ارهلايف اف هركيال دال اب ياو تاذالا كلو لي حاىم ماقالو ناذال كلغ
 الوم لاق لاَ ردع هدلا يضر ناراس نع قازرلا ربعجّزع هزل دودج مدس ةقذخ

 متل فءامدهيل ناو وتيلف ةالصلا تناحن صراب لجرلا ءام اذا مسلح هن ايف
 ١ اف طيري الام هدلا دوج نم هعمؤص ماقاو ننال ناو ناهبلم هويام ماقانأو
 ىلع هدلاوسو بلا ءلوض افكت دو لفحوا نال اخس ءامضقو ا تاك عادا يكينا
 ١ لاعلل َماقالاد نازالا نس (ناو يونا ايد صحلا يق هتيب يف يلصملا ب َنايوداومالاْ لاف

 1 اهواك مرعانبا نع يرد ال ءاسنلل ذم االاو ناذالا يبا ا حدكو نسيب قدعتم اعيش منال ا

 ] ْ سويهلاو رب وكرم اقالا نا سلافلاو مار وصف رو رعسملاٍ ع نمي احىنبم نال ءاهنلا نور مل

 | يوررمطعز مب و مدقادارطعا ينوب اماربأو :ياورلارعاظؤفوهااعبرا لذ! ') ْ ا 0 . 9 ١ ذل ١ ] ١ ا ريكي اوقب ةيهرشلا هلظاذلا طمنم يار اشنأو ىيلاعوكبف كوالا ترص نمو لالا 5 ْ
 | ناشر رءارمئلاععاربا نعيو دام سا تالا و نازالا تاهلكنكسيبو و اهؤكسي 7 |... عئامويتلا يف ارلا زو كالا قبو نيو يلا نعةئاو ددصد ندرس سسجلا 1

 || ةقيقعوازالاز نا قولو عينج علبزلا لاق رد اقالاو ثاذالا امر ييعنال اود ال امزجي 0
 |[ ١) ساقإلا و ىقولا يونيو «عييقح ناذا' لامير ياىقولا ون ماقال يو 8|



"2 

0011 
 --- رمجَم اقالاو منحت تاذالأ كيو لوقل ةلع مسو ريلح دفا تهت

 :١ مانلا م نزؤملا بو تاقوالا لوضد مع ةالسصلا ع اسال تاؤالا عرش منور

 | ضلوا ردك وربما ةداعل كح تايبانصو عت دكر 4
 يبشسيخشم بنياي ىا لوا قاعبرارمبكتل دعب تاماللا قاب يا هلث ذل قابكد عب 3

 ةاسمالايعدا ىوكيلو ايعماسلا ىو ةالصلا تس ميركل حو

 يكرالالب نزل يصرح اوعو ندد اول يرلك يف عيجرت الو مياجالاو ةعاطلاولا
 ١ ةئس رنا ناشلالافو موتكم ماب انكو تالاملا مج يف زياؤا يف عبجرن لمع هذل |

 احين هنغف امعت نامزناب بيجاو موهدعهلاوص هرماب ةروزخ يل ميج

 ةدابّسلا ليو فخاف مالسالاب هع شيدح ناو حكم انذؤمن ال ةدوذح ابا نإبو
 وويل لوصونريكدوهننا هرماو ذأ كسك مدع ردلا صوب أكو ئرموئنم ,ابع

 دا تيئؤؤمرثالثه يي عدلا سبل نالو ةردس اف قللا نس ءايحالالا
 4 هىسا موتكم ما عباو رمش ىىسا ةروذحوباو مومكم مانباو ةرورحم و لاو لالب

 ىلاءيإ فانك 2نزا ةروز وبا ب (غازاو هدو دخولا نذارالب بانعاذانربرع

 ال ظ متاع نينو اههثمل ابراتومص ضمنا عيجَّربلا ياوحد ع رلأو و اممملا تولوفلا

 1 نيمجلال] و ودبس ب أامإمعجربف :

 ل اعف امور الو ءالفلاوليرع ةالصلإر عم دوق نازالا سدوصتملانالو مجرب 00
 2 ةفصو ىنعمواسنازالا ىا هلشماتم الار مداررلا |١ عمؤازكى وا ارساوس
 0 وكو لذ انلا كذملا لمغل أببثويصرتالو عيطا)و ايبسو اص اصتخاوتمل

 . 2 رمويلا نيريط ةالسلارلوف فل اءالث دعب نوؤملا نب نيدزنو مللايعؤببعا

 ةليسو نال دا ةدابع نويت مال مدري يف ةاليصلل 1507 انام اا

 ٠ .ةريا ل تءار العلا عزنا عار نوكلو ةريمس لوا ليسجل

 2 1 2ك ١ ا
 دمعها 22 7

 مابا

 راك 1



. 
 2 2 4 ١ 0 ١ دانون“ هي سوك ورب: مهم دسم هس“ .نرسر مهم بود هانا نزيروبب مدت بيسو

 000104 4 اقم ا نينو رن . كشاف نم مدس وست تناول سده 0 كي هاطنيلو 1 عال هاوس زرعت ةلع ولمس يورد واو لل رول د درإعاو 1 نومهم لوس هد ع 7 3 1-0 انيضيش منع 78

 اهررك قود دس اهلا تازا يف + ايناي لعو مشل أيف لاك لضفا قالا صارو 0
 | 2 يا يضعو نع ودنا يصر الا)ب مرما مى ملع هرنا يسكيبْلا نال نيئرم 7

 | ملازم كباع عوجإ هاسالالب نا يورامل ةمل خخ مايو ذدالو ل اراركتل ا
 لاَتفإم انا لوصرلا نا متاع تلاقف مان وسر اي ةالصل الان ناذالا دعه اهيع ااه

 اهرركتو هلملا تم اقرت ماقال عالفدعد ميلا ديزي و كناذاْي هلا رونو اياها ا مبيع دلاو سوبا: خس اذؤاكزب تريضا هنننا ارد مؤرلا نسريئحةالصلا ٠
 ميم ملاوصددنا لورئفكموةروزع لإ ثدحو لزانلا كلل اهل ات نينرم 2
 وع ماتا هركئالو ادرك اج ب تيعرقو امسدومهتملا الو: ل كر ععبس م اقالا يع
 ٠١ كيبرفا نم كد درو نؤؤملاوعم ملا نولي نال ضفالاوانرنع هارب نذوم لا ع

 ا ١ نييك دعب تكس لصغلاب حازالا يف ىؤؤلا لسزتي يال هتيم دارماوكنلا
 ظ ببطظنو بت نورب تاملللا لوطمف ناذالا ىف يولطس كل ذل وجبل 4 (4- للا لوط ارو
 0 يةزريكروب وك ةتكسلا ن اذ :روالاريربكتل ا ينال ميتلبج يا مري, لف نيب ةب اهلا 1

 2 كيل ساقالال ويرمالاو ناذالا ي ليتل ابيل اميرمالل دم يالا عقم ا/رىيعا ب سيدو فاما ونم
 ةطررم اىقااذاو قاذف لست ٌّكنؤا اذارالمالات لكم يح مناؤص اىزمزرتلا ظ

 ينرولاريز دار ادا ةيملاذلا ةفطاب هاذالا يزين هكرن وكضيسااضي| يللا ظ
 عباس ع اذالا لح ناو ميلا نع راحل تافللا يقي نم رجوطد يدرك او يل شل ام ا

 اذا يف ينرعناسلب هرورول كلدورررظالا ف يعل خفاجي سالو نادانا 0
 | 2 نوكرا تسد دامالاف(لانهانسوبإلا يقلتاركو ناؤالا ةمصف لزانلا كلما

 ' قكؤيلو يطسلاوارارلا صصو ءاسلا ضمنو وترملا عالم ايف عووكي الجامع تذْؤل ١ ا
 | هيواسلاو مارتاهكمؤيلو رابع نوبل لك 00 قوالادع ١
 1 . هيلا 1 نيمالاو نيدلا يف نيماذنال |ر عدم ا دارهلا ق وقص ملا قومك اىاق نركب ١

 ا مع ْ ١

 5 ع مى اخ كح ا جدايح ج1



 ١ 0 وبيلا عيبرتكي ا تاذالا يف , ه ةنسل اناا سل

 اح .. عمل مقوي َيأبِل تاونسلا تاقوالوضرب [ملاع نويناو لسد 0

 : ا ِ ©: عقوانال وتصور ولة لاصت ملا تولين اواهق ون يدوس ةداسلا 1

 / 4 ّ --: مالا ءاليصوتمالا هذولا لسكر لع هقنايدصراوّلو بولتلا يفوت اللا

 ظ 0 يل ةلشلا|ٍقتسم دراما ةراههطلاب نوكيا ع يراوبف ةعاطلااا ماقلاب ا
 ه7 3 1 لاك. لاف الشم سامالاو ناذالا ةئصب لز انل ١ ككل | هن (ف كلكذو ءارتب ان ظ

 ١ 3 3 هزؤملا وكي ن الا اهيزنتمركودوصتخا) وحل اهرلرنولو عاملا نالوقلا يف

 ' أ ضال فور م بكاروو تدازل الب نال رشوة إغس رو مث ادكار
 ١ 6 ىابالزيجديفا نعو تاورلا رض الخ ايل زمأل يف ناذالا هر كرو دارمالا نإ

 | 165 © هودووؤللابداملا نااار ىملا نالوفلا الق “نت وياربل اي امن رم
 دايك أب ؟يقلطملاو مابك وقتل وصابا منا هللريو زل تدب قم ييرشلا يي ظ

 5 38 بلا هيما! طمكينأ قول بخسو لزم قالا ضهن هداؤا لوا ناذالا بأ
 2 ج ههلا يلصرلوقل ةكزب توسلاوفنيل هينذا امل ادار او نعتباب (سلا

 2 ب «لنوصل راد اذ ككينذا ىفكيوببم !لوجأ مع هلل يدزالبالف لع ٠
 ىلا“ ماب" هعب همباصا حرك !اهتهرن ا ضر يرو زوئابا نال نسم هرزا يلعرنرب لمع ناو دايما
 اإل 2 < نزوملا نوصيرم حسا هيلع هدنا لصلاة وين مندذاريع سوو عيرالا

 ين 'مناغلا ىدل ( لادلاو مما جفن يرم او افلا مرد ءآرربسالا يشدالو ىسنن ا الو نيج 0 ظ

 4و مازتومض رم رل قس ذلإو مرزؤملا سار قوموا أري طسنوالا : نارفعلا ىورو : ظ

 الالب نالءالفل اباراسيو ةالصلايأيمي ههحدلوكنانزؤيل يىتسوغلب
 . وله درس موالاوشو انبي هرعوذوح 2 الفلا وعم السلا لع طب نحدلا حينا

 دالمالا ف انك ل وصدولر ملا نالا اذ !نازيئاتص نارالأ ة نس اا / 7
 ' ب 1 0 17

- 



 لكل ولا
 ١ د سعرات وكول“

 6 دوس ديلا 610000: سك كبس جم موب 10 يقر 1 -
 + يغاسملا ءارو عنز !ذاو الصلال أم نوكيو 0 يدر ار اجمع 0 0 وعلايفو

 اوقلز معلا م وللا م هسارو ين ايه مونع ل ردوتسيدو ايايا راواباه د مار صن ا ا

 هلبقللر ابرتساوبع سرررلا و اد هلل زكرعجدد يربلاةولا 4 ١ يهرب كلوقدامب 1 "0

 + يبدل يكف عارلا وتم هرص ملأ عد ةر لا جوموصلار جلا المور و

 زم لسجل تالف عمان :ةيروليوحم مالعالا ثيل نا توكتاماةاننمالر "2
 6 نومرالطا موفلا رج ارد 1 اعرصو نر !مع 5 مازالا ومنو 0

 قولا اعارمومأ ادم عيت نكي ازمعالل نينرالطأب دي دينو ع لل السلا م 0
 سو ناصري ندذوملا لصنفلو (قزطم ه وركملاولا نحره تلا دربال بد اح 0 اف ستعمل | 59

 ها نوط ملأ ة؛اةردمواراصم تاي يلة ءاقردك 5 ىف ةتكسب بروما برم لا كوت اعقب

 لصنب (صررعو ّنرافنم لاوعالاو مامالا نع باور هده فاوطح ثالث وو سوا 2 : 20

 4 زير وثب ور زاولأأل حلمنا ناونملا لا( قالألاو هىرؤش عجبا مريب 0

 اكو العاري العال روعلا قرم ملل :ةلوهر وسر ْشس هاو بورعم ني

 وزمان ا« نمت اك (ةوالا ويحث تادالادود صوص ! مالعبإلا لاد ودلاوص 0

 نإ عآد امدووساب ا يعافوقوم نرستد انساب ارتجويغو رازميلاو نقيم ؤفرعا وددت لا
 00 لالبد 0 ا يو ويس عا صم انوبفانع

 0 كب وانما لتزمالاٍقامينيدل روما نئاوتل ار ودخل للااذاؤدعجبصا مدتتاك
 | د اذا بيدلب ل بيوغتو هريزعفالم هلفغ عض تنو دال فل اع امرصوركيو 2<

 زال زنكي تبا رولان( مالعا دونما نال خلاب ولو بلع فراس
 / را لسع ي ةاصلاايزمماي' بسنل بزل الملا تاؤألا دعب تزؤكا يا رو 2 ١

 متخما, مال ةيئيال نا نزؤملاوه برملا نول يم وب ولسنزاوبزت زم لوقو هنا

 ْ قمتم ! ىوس ةالسلا تر نام دابا للا نر قوف ل لوقينا هداك عريب 1

0 1 

6 

 وجرح معي كوخ نو اصح

' 
 وب ترجح هوجو و جو م م

»> << . 

 مخ - خس

 ع ب

 ان يت مح ا دعت

 ديه رتي يو ةدوبتت



 "نيج" 3 , 5
 - يح سب زرع 1: كانح ب: تسميرووازس ع ٠ك. بهتان ويتسع نجس

 ظ 7 / نادل قروكدموه م اعوخواوصرلاو از يان
 للف قو 2 دصربف ا اليبارمالا قواطخل ا ريرتم مولا نعو وزو رييمكنوز ولدوا

 "تازالاب موون [ تصل يت اماو رم أمولا نعو وم اسفلو ٍباويالاي ءاططريفنو
 ىدولا هركنايكلا سيبو مرلاقوريو دحاطلا يف يعرب منال نوم ركذ ام دود ىأ
 ا 0 | ةياسلاو عمل هوني لان املا: نوينؤملا مدل ترها طاق

 ا ا 1 0 لع مهاولص ملون بد زلال ه ردو عقي نم 5 الصب اراصو ةنسلاو
 نوزازعجات ”فن اهبل ةذ ايا قف بيجي ءاعرلا نمرززباطاو (ضوتمالا 00

 00 اضن مرزع رحل لا اهي اي ولا دوما ىلإ لمكان قوز >0
 راب ْ 000 وضل اذانأِغ نع اههن اذ اف كنب |(وقعد اشنرلا نعناع سراب قلن مم .ن ننال 0 230 راو ءمقيردزاو مي امي ندملاو ذو ماقسلاوزل ءاورلا قيفن ملتلا "و ناي أ

4 
[ 7 1 
 وب ميلاد ةيزنع تش انا كيلعُت اعلم انو قلع كس د ال (مكه تدان رنا 2 0

 وع

9 
 1 ىو رياورلا لله تعبتاو رايلي نلارمإب نمر اعر انف تلت ميما

 7 ع ئ منا متبانجلاب صقنلا نا ال انتل نع نى اتسيقلا يف ماسالا ع نععوسلا ةئاود
 3 6 ينيونمالا نذاوجال خي ع ههلاوص وقوه مَا ثيدرحلا شناروفا اوملو 2

 ا ناد ةيورردلاو كيعزملاو تاورلاه وهو ث رحل |تاؤازعاركمرع هتتتاو |
 و 37 اور/وعو 1 ركع مخمل اذا رباط يا تما اال نع ةدحإ ةداو رانفا

 يلا 00 زاذالا تفتشيالاال !ةدنال وصد! لاوالله ركود كالغ نإ يلو ون و كونان

 نورب 80 2 ير مولاب ىف متعم ماراح اورييعحلا اذ 01 مما

- 
 ورش يلا ىاطا١ مىسلارانصو مالصلا روف ىلأى دوب نوط و تفولا يآ
ْ 

 ا
| 

 ظ

 ظ

 يوراراس الف يلا وزر ميلاو , ملا 08 3 رك اهعاشاو امر ولا صحت

1 

ْ 



 1 4 مع مور عم ها نمل دل 0مي(انإ ءرسر 3

 ظ اهلل 1 يم رون 00 : 3

 هزمرع مرهف يا َءدُث ارابلا ةوقحلاب هزي مدعو هقّسشلاناركس ىلا [|
 م اذاو.اوسلاف لاف ةنشفزبال ةارما ناذا هرهيو (هويعئغناذالا اب

 ثا ايززلر ولاول ا صاص هب مررت و تاذإريفب اوفص مر خ ةارم اباد

 ةروعزدال ةييصعم تستر ه«يعفر ناو العثلاب تنذا ابوس تطند
 - لتاذنلا ةار الد اا صو قتالم ةنتن نارقعم او قيوض ىو مطلا لا

 نالوا ارك 0 يرشل اما نع حر اذ اوصو يعن ( ناذا ا قمل
 0 مذ تانايرلا يف ليقيالة رد 2
 سلا نانا لا كذا ءركب كلل لذ ذل | نرخ رفا جذل 5
 نفل عجل رع خ | مزلاز م صطضحلا نالوا ري 5 ا روزص غتاذالا

 كارلا ةفممل نائم ىلل [العالاارجاحلا مهل كلذ لال (و ىبقمل ادعاق

 ٠ هركدو اعلا لاول قطم ميا تالا ركتعبوسحف لمني اننا ملط

 ا تونس |لقسلإ يرو ماخاب ليمالاو ين نمير دال نانالا ل الضؤ مالكا ا
 ١ هوتلط !ازكيلفأت اصربلا ىف لاق رةعدب د اتاذالاو 0 اصملاوو

 ٍْ هيب كنا نوصلانيسكوا م هزيل نكد منعم نيبال اذا نا يغني الو

 .رمافإلاو رنا زييدعساوسر دلوع سو هو انه
 ةبشلايف 4 فقولاتلاط اذار عن الا عسوا قتال قولو زن ل مال

 ظ فعيالوو رض قمح اه ع نؤالو 2 هدرب المال اد ريولو

 ا نوم لوطن ا حروصولا دعا عاوعمج !و نيطخلالعالو يصح |وعالو درلا ىراقلا

 ١ لاساراسبكاو رمد ضاق كيج الادلو و ماعاميلع اللا نال ةروعلا

 | تالاول |ةًس تلوفتل 4 وادور اقالأ 0 ةسفلا عا ايرعلا 7

 ةدراولا

 5 وك يسع خه قف ريت



 | "١1 طم يا ىف ماللل اب ناذالا يا هتداعا بكسو لزانل اوك انعّمذراولا
 1 نعول (4 وشدالاوصور يسم لامدودرثكلا مالللاب دامي (مل ان اقلظمد ىدالبقو

 >> .بيقسالوع و ردم هراركت كال فاشسؤلاو ويسب تاتماللاو جماللاوةصالخلا
 2 اياد اعا باور نم هش انصومانالأ تود ايصرركم ال ىلا 3 4ع داىالا

 3 ساتالاو ناذالا ىا ناركبو دارما ين اعيمج (مّيداعا مدع اود نمو اهيمج هل

 0 مدل عايعيجالاال كلذ مل هركالداوشال ها نال وب هيقوملس ان ةرجلا سر لفل كورا
 +. اهرجدوا محلا ةالملت المارؤولن ال و اوسةى حرجا موشن اذ نا قجلا باب نيرهلاف مع

 2. لاعتؤعزعيورملا هليشاى رع رص يباولولافو بنر يسملال ثم ميعاجالماداج
 ظ هنذونوررظلا جالصلعرؤعو وهمس عقنالو عز وبالو صص عاج تخجل ءونلدهل او
 | طناسر_روتلا هليل ةارغ ماتزال ف مك لع هدلا صولا هليضاكع قبو ةنشافلا
 داس 0 قرتوالبالوو مكمل ديل ىميعلاوصمملا ورا كفسا عب ير عودا
 للا 0 4ةهالورووراقوعنفقو مغ فعتفل تر وقيس تعاود قود الوقف ةالصلا
 الع 2 اويفوسوباذهليشوب دالانهدالاند ودان ماوصؤييتحاوبك نا غك م يعدسا

 سيال ناالالبرماواًوضوتمناو اولوتينا كك مدع,دلاودصورلا لوين رماح يداطلا كلذ نم 22
 2 اهناالقتم عزف نموا ررقو سانلاب عك هيع هدداوس هللا لوب, ضعوقنو ةدلصلل داني

 00 ةالعاعر/ارقرازائإجريع نيج انيلعاهدرل سولو نحاورا ضبقمرلاناصانلا 21
 0 هدلالصردلال وز تْوَنلاغاهْمرواهيلسي ن4 جاهد صيلئاهبلا عن ابييشوا 0

 ينال هووهطاخ صن (ًةوصو الالب قا نيشان اعف قدر صلاركب ىلإ ىلا عىملع هدئاؤص
 ظ ْ ريكو لا قضركيابا لك ,لورلاوصدزلال ور ردوبح ايزل لس مك لع اؤص هنن لع ظ لالربض امالالب عيملعماوصهنلالو يعد مان يجيصلايرهرا م ميدهس لب 7 / ا
 ظ
 ا

 3 سنا الرس و اطوم غلام واود بكب د دنا روصص هدلا لون كارو مع هنن يصر



 * وير وراني هيرب ناسو ب واروع تالف
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 ليل اولد الا نال يلؤ ال مقيد تذؤيانكو عاصص نالرت يا ليفلارز عا لووعلا
 تاوارعلا بام ايمومفعول وا « دايزرلا ماو رب وايه م زغالا الاهم لل ف ايل ذ

 قوي ازحالا مودر انك هرهش 0 يول هل اة عياربلاو ارك

 يلا يمدلاوربلا تاولص جبرا ندم ما عويهلا م اولا سلاف نال قرننلا
 مهم مرعاو مل عدلو مزون نا الاليرماو ءالول| دع امدرم ميه اضمن ءانئعلاو

  هرك/الن تراوؤلا نم ٌقاوبل ا ىف نازالا نورس اذالا هكرت هركو يقل اوك
 ب فلخا نا اماًءاشتلا ىلت دعانا ارهو يلو الا ريغ تازالا هز

 هلل ييصوببل العم غلا سياقاملاىدج يف يلو الا ندوب واضفلا ىدحي
 رساَقالاب ىلا هنا يلع تاياورلا قافتال رماآلا 57 هركو لوول ٌرلع !-3 لع

 تاياورلا نون و ىلوا ةدايزلا براوربزفالا نا ىبعمتو اه اصقول اوي 2
 لصاملاو يلوا مدمن ىذزم دال ارك يلع يوب عرس يدص رمت انا طفلب تءابجع 0

 هَنتاهؤلا تاولسلا لكم دع هدلاوص هللا لوضءاضتف تاياورلا قلتم دقن
 ةالصإل ماقاث نزافالالبرماما تاياو رلا ضلع ! مالا مولي عسو 7 ةرزمأ مول ون

 صنقا هدو يلؤالا يف :ماخالاو تاذالا دس ةالصإلل ب (ةالا يعمق ا اببطعلو و
 رهظلا رول انف يك يعردلاوفص افيزلا يف قدّضادقو اسذا صارم ائهنا يلبذلا

 اذاو لعوب هرفعو ل لأبكاو اور زلاو طقنرعملا ا ير يو سعلاو 9

 هجورع هات يعات الو يارا ا مضنحلالاموصوتا تادالاي١ن لا 6 يمس ها مر

 0 نافولو عزذوملا ييجيل نإولا وابل نعت قزطم عماسلا اة[ اون |همل جيتا

 دعك مارا بري َملزازبلا ىو حرلا يصاوم اف تقولا ىف نازالا عبتو نا سملا ف 5 ١

 غراقعرجي مادا هرا مرا ن ناقولج اعف ٍ تبرعوا نازالا عاب 0 ف 5 ْ
 هرههس و ذؤل,اوج نوت ينعم باعااوب موعس ناد فلام و ليع أصم نا مكراوت نس نيعازتومو 0

 وسم بريقا يوه يؤول عامسأت رب 01 باهل د ظ
 ىبنا 0 زجل يعات ةدبان رنا. ف 001

- 



 ْ ٠ * قويو محكطلإرلات ناسل اب م اجالا بزر يع سانهولتَمع انآ وهو سينا

 يلعينبمو امهملا نالؤقلا يف لاق ريدم أ يف نان نا إليف عيذعع دياوفلا انك
 ظ هت ىقن ناو عاسلل ابَياهإلا بد ينس ال اهب لاف نمو عرئلاب م امالا بوو

 0 مكب وع نانو هقفلا وصا نفد مالللا محي ال وصالاوا هذقلق مي ناو
 يف لاق سيو فقينا يل والان يدييو هو هود اذ١و لوتلاب باجالا بوو
 ظ .تيكو ةجاحلا ءاضقو الالاف بوجولا اقسم !ولعج مينعل م امملا تالوقلا

 ىنرانازاو ىلا م.امالا ب يعينبموهرا :باجالل الق ومولاا مصار مولوالا نا
 ْ تبون نائالاو يمس شيع زيال الما هرج خرذوم ن(( ءاوس (قلطسز والا بيك تاثالا
 ١ جملصلا لنا كرالو ء(فشلا ع شم ب ارتلا موك ريضولا ف لع وكتيال مع تاجا

 --- 5 ل

 را الو ةب بالاب دست نيل ةزاذج ةالص ةالصلات امولو نرسن هي باجا اذا
 0 ١ اج عامس ىف 0 نسلغالو عا مطحن ولو «/ر لد وق لاحلي
 الإ 2. مللةئم|رقسرتام جاني كل هىزدتو اعطت لاحؤ دام نم ةيدجنالا يرو
 سيال هذه ةبامالا يف نارصاظلاو باجالا يلع بكلوصالاو ا هفلا ف لكتب نام |ذاو
 0 ظ الو عاملا لاجؤ الو لال ' اع بيجي او هزماتاوف نيلوعلا هع تأتمرومصلا
 ادقلا ٠ دحرتلاو ملالإم ورريتتا اع الو رذق لقي عوق والو ٌمئاعلا ئططرنعالو عاخ | ءاضق ل اع

 ع هرهلعت وود لمفلاب هيلع بجيف ةالصلاب بط اخت هال بنت سمئكو اوسلو اقنتنالل
 يصرالا ٠ لولب نط قس يا لعنل اب باجالا نع ارمزهل اسؤنلا] الو ضْئاَحأ الدارمالاو ان ظ

 داو مدعلإمزلاب ةباجالازصا نماّسسيل هي! قرفلاو رب امعملا تالوتلا ف (ملعفلل اعتب
 ا مللي لذ نإ يرو اهرود هل صلاب بطاغ لاف سلا نايل وفل اب ازكف ملع امك مك 20
 000 هلأبي نزوملا لات م لوقي نا يبين َباجالا تصور بزتفةوالنلا ة ريمسألا 7

1 
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 ظ ' يودلو هلنمالزت نولي َباَجألا دصق اذ! الا نسل أَنا نوكيالاد اوان او لزتنابا
 | ا الوز وعال لاقي الدوار نكلو صقن ئو5 دايز نورت تزؤملا ظاؤلا لغم

 ظ ل .ةعاط ؤعانل ةوقالو ةريصعمزعانل لودال يا طوقبهرضو هللابالا وقالو ءاقوك يدم ْ
 ْ ْ يملجالا والا ملجلاب ميبرلطاطالا ل نب امهم استفا رسلاو هنلا لضفبالا 8

 "4 نوكالؤلوو ة(ىلاو روعلا ا مزسلبقالا الفلا ىلع رلط يلا جب او ةالسلا > ظ
 أ 1 ينير عاطتسا الو ذكال يااوعالوقينا بس انا يش يهب وت زبهلاو تلوبالا ظ

 07 مراوح ةالصل اجرح اوم نيل هبجلارعاممس يف هللا ةوقبالا ين رلط ارم عيش ظ
 هللا ريق ىرائلاوع الن ايلات اك ي نعي حنم يكرم فعيعه يشت :ذت ا تزمجلاو ا
 0 ا ار( ةزيسالطو از علاوتساتكاما نولاو بسلا 06
 لتورلاب ماجالاو ملويحلاو َمللرهلاو رلَووحلاو ّملىجسلاو َملولاو قبلا لم ظ
 ري اورو كلامو نعرص الاؤرعار ياليل نباص او ى وروُتمل ا لوو لورجمل ]
 ا اثؤةطع نيبو اوزيهتسمل ام لوتؤفراص مثمر اول الار وت تا ظ ا

 ١" نيعبلاا ل نلوطدر أر نوت عدم يشب ال انزل عمال دوت ا 1
 ظ اجت سدلاو يمان نر تارا يقاب نرذزيزسألا نعاعابت د“ ٍؤ ا

 ميج ١ لاق ,علانازا ىو رولا هادا ةلنسصو ١( اقامالميهتباجا نوبل 29 2

 1 3 لوألا ايا عبد اهب للا انتخب تر ربو طف تدوخب تترصصر ينامالا لوين

 ] را تفرصز] وقلق ىرصاذا مما رب نمريسغملل قامعلاو ترب اهريكبو 7 0

 0 دقرتكلوقيو مالزمفلا دبر ايبا نص ءاخغااوروالاوجيْلاف تقطن حلاو لان انيزلاع-
 أ( يلا عي بعما يمينا ينك هادا ان الصلات ليا 0
 ,يوتل هج رواها انه رار نيل اشيل امو ه4 هللا وسام لوقدوا انا ل 1

 د 1 اغادعاا اان اع مونلا نمريذؤولسلا ىب هاذا ا 01 ا

 0 هابي ل
 . : 4 ١

 7 ااا د ْ 2 0 هقول كح ىلا دبا يلا“ تملا وبر هج بيس تن تتوج دعب 7 مشتت فين . دعي : كلارنس | : : ع 1, اه :

1 
 أ



 ع ظ مَع

 | ٠ طرق بقع ميتسوا نجي ظلخ اجلا (مزنتميا ضنتخاو«ازولشإلا هبي
 ١  لاثمارهلا صاص سو اهب انيس اب ميما 2 نو زب دبل تيا لأقعأو ابو صوب

 , ةالسلادعروتل ىزؤم الون ايرث زوقي نا ناذالا عصس ل بحسو ريزم ادى يف 2”
 دوصصل جزر رولا انكر برج ااعدرطت فا دوتع سؤال |لوقيامشس لاق سمالسلاو 0

 هال“ ميرلالوقي ناب مباجالا بتعرف هيلع دادس يبل ينختالض دبس البط يإ 00١
 ههايبع هنيرب او هادر اف نزؤملاو بيج ١ لوتبذ مصمم داينعور ندي عؤص
 تاذالاوا فارزلا ععدين نيحلا نم ملبك,ينع هدنايصونل | نعرنع هللا يعم
 تاضتقي قاسي امو هاردلا عسي نيعاهب ءاعدلا نا يضمن انه يو لمىهطلا ريالعلا لاق

 دوا !نويتو ىنامل ا عروالا) يذا اماواصشعب من ١ امام ّياِعالا نمدع/ هروب اهبوكدي
 0 ١ ١ 0 انماشر) رلاّوفب ةوعرلا هزعبر مهلل |متاؤإلا ]ط دارملاوا ةرولبطاو عزرسالا عصنص يح

 دابعلا 5 مهر |يوضغستت الو لم[ هر يؤتالو بيعالو تن ايزضوبال لا ةزمال ايام ال | ءاسملأيكأ 2
 ءالألا ةاليسلاو هددا ل رمل ويلا صوئخيعلا لاَ هللاالا هلاااوصد لاوفالا ليمفاًءوعرلا هرهؤو 3

 9 ةديضانزريعوو ةلييسولا ارمثبامرضةزملاد+تآ[ةباثلا ةمارلاياةئاقلا 0
 النا هدلا يلا رلسؤلا ةويقعو هيفتبت رمال الصوم نوين رمال صو لسف و لياسويفع عبد
 نبل 222 يغارلاهلانةرقلا يف ةيبرثلا مراميريو ةداسلاوٍدل اب هطبس ع اعز مجد نع
 21 زاجوبز نيل ملا عّرلزنم نهدارلاو تايون ا بانتجأو تارومام ا لغم اهنا هذصاعو
 ع يزتالزنموا ىدثل باسو ع ري ازل ا ةرتبرح ا يع ةزريثمذل او يبسط أ ف ؟بسلا قالطا نم

 01 يلكفا طمعا يعمهيطنب هثعبالاناث لوفس ان وجناماقم هظدباو ةليؤلريضتوا 00
 اوربا يسعيرلاهب لوقو ىا ةنرعد يذلا ا|يياماقسهقاذرتمايقلامودوشولايانلطم ازوعنلا 2
 ل ليبويزاالاو ماما كلل (معبزوع نا ماقيل ةفصوعو ابو 0 اكبر كعمل نا 1

 05100. دالاو ةتنو تقف وعل تبجو لا بطبابض طر[ طرشلا نوع يعافشس تلح 0037

 1 7: / ت4 5 .٠ 59 .- .٠ 7 1 1 5
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 تارطعلاةد ايزو تابوا عندو ثقب اسلاوم جملا لؤحرك سوس جئاؤّتس رعافسسلاب

 05 داعيا قلت الؤرلا عري دازو ىتهييبلاو هريعو يراؤبلا هاور م ايقلا مرن

 اولوقت نزؤملا مدمس اذا هل ىكيلع هدن| يسيل نع امنع هدنا ضرع با

 مبا ارث عامر لعند وص السيف عيلص نم هن ذب ء.اوثص م لوفي املس
 : اهناذ ةذيسولا يل هناا اول ميكدحدد اوس اعد بيب ة شعت اماهنإ هيلع

 '0 انعوع ان تونكنا دجراو هكئادابعئم نمؤهيهلالا بنتا حلا لزم
 ظ هنو عر خردلا هوز نا ليقرلاثوا يلعرككلا نعدعاسلاد ات هللاوم ندالا بان نم

 نمل ال ءامسرنعلوقي نا جس نا دابهلاّنكنع اسفل ركو هكنناوه لس

 . .ةْاثلا ءامتنعو هللا لومر ايوب ع هدداووص مو هيلع ههاوصونبلا نيدارسمرا ا
 يفيداعيبا عد دجزرمسلا مس اب ىعتم مولا هلا لوم اياكب يعاب تعش

 ىوروفلاٍؤيهيدلاركذ و يما ةئرحلا ىف هل ا اق نولي مف ىلع هلدا يلص هن م هيئيع ما 0

 نتا ةا ل اب حلا عرس انم عوفر عددنا يعد تيرعلاركب ب رم نس انشا ّْ

 هديعار انا درسا النو هدنالوضارجت نارا عزو لوقونعامؤسيّقت روب كلان |
 هابل يب ايدو الس الابواير هللابتضر ملومو
 ظ 1067 بات هفلاب قاف مومرملا [نخوع لا و ريو تلك يهنا ىيعاذشس

 هدلإ) وزع كاريس | نزولا لوضع لاحد لسا زا اكسل اك ىربزكلا

 لو علم هرعت يسعو موابهباليقلو هدلاربع نهم ىبدبك أبحرم 0

 59 البلام يجةديسام ل1 بلاطلا هنتي ةطفنلا هدهبإلا عا (يمازفرهشلاقلعو 2 مق يايف وبلا ةتنا تسمن ا 00

 4 تثرع ةدبح هو تاذجلا عيجاهنم عرفت ديفا صرخل أيا <ل زنملا هزه نم نا

 ادلع شمرلايلا يلا كر انس زا ةديسلاوك عبارات نربي ناين املا ادويه
 ايورماو ١ ا يااهل عن



 0س رول ارزع ورد ةلدلا اعوخرم ي ررملا ريد! نعرعا امالا عأورام ,يضع ليدو ايورساو
 تنال نعش اهل يبنا دريولا يجينؤي نا هللا اولأسائ جرد ايقوف © سيل
 هبؤ ءاذخال انوه سو مدع هللا يصوعررطي ةرجشل ا كتم داو نانا

 معاون نيزي ذل ١ نم هللا (نذعج اربع ّملرنام ضع | ةئعط يف يعو لا هلت ل هال
 , ريحا وارملاو معافشب نيزيانلا نم اندعجا علاوي! نومة[ نااتفل ربح انيق
 «رار ئرلكو اياوامردلا ومركب صومه 8
 ةرهاملا ع ورا رعو ةالسلا اب ا ا 7 وو ا» «ساأني ا
 اطل او جملا ننام هيت يا قتل اعرب نعجة ملاف ةهغالاوعو (: رار وطول
 الصلل ةرابطلا# شرتسو راهلل مدرتلاع يلع عاؤنا تالثوهو ارا هوكس د 1 5 9

 ميو ميفاضعأب نر مجاارشالاو ع رتلاقاذك تالطلا هب قلعملا لوغدلإ لوو "ََ
 عاب سون داهت لوقرثمو يناثلا يهسم نمالعلا أرحو اهلي نيسلا ضو رارلايعاأيوتنب 0

 زدالكيم اصيب يطرو ةبطرك زم جاو نعلاب ةلشد بحاص مالا يصدم نمو از امال يا

 ةرواجم ١ اهب صخعش للاةرواملا كفن 'سدارح او متم)



 ٠ 3 (ك بدع ضْولا قلطنو يا يلازلا 9و ازا مالطصالا ينو 4 «ىمصو نعي اديوشس

 و ةالصلا (هدارملاو هريثع نمو هنم هع ةيعاملا بكرتي ىرلا طرثلا

 1 ريرتىزلا ْى ارراول ا هيبشن امظعن اما ها

 هي اًاييلد [ىرفسو تورس نم جالدملا ةيملربال ينال لغعرو وذك هل انظف
 وابو قالصلا نو رشا سل ماادري قرعت شلع يسم
 انهباصابمعو ضو وز هلو الصنم اسامي هافيند قو وعلا حامل طشم
 نارا وم اليود اوكذ دع مزعجنر ستتاو اريعرازب مالا قيق الاببرقترعلا
 ا ا مهقئزتلا يرثعلاو ةوبسا ف كا ا.+ةرسحاا هلت دوما رهتار وستر

 ا 0 نا لا ةحلالسو ةالصلا نعال ةتسلا طول اركذ يع صنمقا قعد"
 < ىلاواتيوصملافالاو مدنا لعانفملا رقت يأ بيدرقتل ادار اهي ةلعالا

 أري عمونعمب ءاملإ| ةدايرب اهتم نموبال نبرثعل او وبلا 0

 ]] 2 عورنلا ةوصابرلط نم : عال ابلا اسنايب هباثو رافامرشةدايزلارذمل 222006
 ظ ريال د اعنا ارش ماستهاّموبرا يه ثيع نم ]يورث انا معا ايعهص وع ماودلا و ١

 | 1 عض ةرادرطلا ماكو راتعنا طر هيلا ةبطخلاو تّوولاورييوهلاو ةريناف

 وك ةالسلاقضاددبدوبو طرتشبام ياريعال اقيم ةلبقلا لاهمتسساوةروعلا ٠
 هي اطرتشيالام قئاّثلاو ارركم عرش ملام ٍبِقَبْرمكن ييعتل |همف طش ام ناعرف

 تن ناو نراه و ؛ارقلا/ هيدوجولاف يدعو يروجواضنا ناعونوهو نيبقملا
 ني ارنواربروت ناهرالا ]ل قاصروجول اهريعل امر اهمسفن ف عكر اهيا انكر

 ظ يدم عشت نيك دفلا ردنا كد ءارقلا ضرف ءادإروبولو مالا ناز ئتسا 5
 ةّشاف بيب ييتزملا بحاصركؤت مدعو وبك شم ةالصُو ,ةابهتشتاذاحم مدعو سامإفع ٠ 0 ِظ

 ا ابيلكو واطلعت: ةريخألا ة ةدعقلارص و و طاير وبالا شاد"
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 امد تنزحلا نم ةرايزملا طو قا عف نكرل] و طراب ىواسلاة تكا اقفل
 اهنا ةالملاور انفصام اهيالطو شل اراسإع ةر لسدارك مريربكالاودصالا
 بيواانيكالا ثول يدا نركيركذيلا ياسا ننقل اور ادريهاؤ لوس

 ا عاشر ع ردنا قيص ولو لو وصولا مال تانطاصو صم نه نوازا را ارفكو لشلا
 00 ْ لاو اردالا ةلرعش راو قماقلا لاق تداملا ثلا: فل ٌترملا ةروهطلا ة الصلا
 ا رفلانهو ىلا مرق عمركذ اذا لد نقنو مر ضمن هذ ارحو اثودح تدع هلت
 عا ا سجون اماعرسو لع اهلا مس لرعر نىمملا الط ١ نم ثداحلا تل اوعرتالطا نا

 ظ 0 لاقي ثيجيلاودانس اون قوسوم نما اذهو هام وكلا تفناملا
 رلرسو ير ةاخيلاءاشغلاب موقت رس اهاسزوكل يرش ةرينامز انوع وبلا 0

 ظ وهو نيذجرلاو هيديللا عوطقمةلًا سو ريالولاجبطقستا طل ب دوس ظ
 داببعلا موب وعيزلا نوقلا و رسما ةرادرط ايبمو داومإينامل كالو رداندال ةراهطالب لسيد 2و يع 7
 ,الاا ينموصملا ارسسولذ شالا هذه ةراهيط ضرتفيزيا دلكيؤسي يذلا نامل 1 4 ظ
 0 ملكت وليم تزاحر لا ثم يردالام لتاشاواوبو ةروعلا ارتاس ما قيقر را 1

 هيالت ثاوهلئالاو هيلع ااا ومولاي ةجئاد نع منن ملو قييقرلا طسن اذا انكو 2
 يلم ) دلل يفشل لساني مرجانابلكيخل كر ادب اهنوان ةبطز ةساهلا ال
 نس راد ىبلامىئتأَذ و ا قسملا ةينمد ةبباشاو عربا يف( شو نيل وو

 ع هينتساولاهمواؤااما هيلع تالص تر :اجانيم ةسائيلا مدد مث بب نبل ابابرسيكو |

 0 1 هدير ارا 2غ يسوم اكرم :ايونرم الح كس اذاو نائل ال زوكيإلا هرم

 9 دال معوصملا زكر سيلا ذل وقل رهاط قرط ردا غانم يقو) تب ظ
 انلقلا ضو ةس الاتش الولامنالئرهلاي ا متس ولا ىلا نسنب كلل نكتب مالا الا ]

 6 نول جاع ابلا نإ يارب حالا نزلا هلرجولو يره طن اح السلا وكت ديعاعاسبلا فرو ظ



 ١ ا
4 

 ١ هرم 1س ر جلاد ي 3
 رص نط

 ارهاب سكرت غ هللا ءاضاول اذ ن1 اطراف طوب

 يلبسن رم ا الحب الا 1 ولا يعول

 ريتبشربولجو ةس(وللالمعرويالب ازال ةالصلا يف ىسبايب م اطاصوكىسدأ
 نال الماصدهلالاب اميل اري ىف قارس مهنيا املا لطب ا) دلع هرثحأو بم

  مايص داوم هني الماعرميؤ) ةالسلأاو منال انونام يدعو كسقسبالاب

 لادا الركام يودع :نرل ةالصل الطمي هسلار ىف تسرؤسوع طعريطو

 ا طرنلا <ون امريطلاوربعلا سركو امجىا ةسد(ئئ ئم) صقنت م اذ: اسقسالاب
 ظ وفعمر ينم اهل الماجدعال مالت رمورّتويئا نالطبا مدعل ٌلع ةر ادرطلا

 مكردلا ةطلغملا يو جبرلا نو د ارمعةلفلخمل ريف يخجتناوهو هذ ايب مدقتو هع

 السلا لوجف مااا ةراهطا] ارتشاوع جيرخت نيسرقلا عبطوم ةرادبط لور تذيب ال١ يح

 | داش ارجل عيوقم اقم موزه لعةوطمس ىرجيوا ايثرحأ تحك عئاس سجن
 | بعاد (دقؤعي دا

 نامل انياب ةليلا سكن لهرهاط هالس نع لاتتنا | نك -فاركلا 6

 0 ظ
 "40 ريقكلإ نيلازعيسملا تكلا نال الصلا يا يزطنت ال كر ادا عييرا

 م ىحلاوب مقالا عمنا شكلال سو نعوفعس يللا ب 0 9 ١ كما

 2 ناقو ضد ىبادنعؤر ان ارنعت للمس ككرلايا عادت كم ناو جرشلاؤهدافا رول نأو

 ا ديلا ويدوم ةراربط ةالصلا روص ]يور نما انرمو لوفلاب ه 00 ِ

 للا سا وسان اتذال نريعلاص اسرربللا روصم ع يصارع نيبال او
 ْ اس [نةالسلا توكا اعادحاو ١ نيتيكرلاوا نيريلا ضيم لدا ره الضو اههلا تالوقلا ف

 ا 0 ناودسشين ل ع تلون ةساجبل | عونعلا نمو ناداسشلا لولا لب كلك ى سلو

 00 و
 ' ايزو نين دان ا ذرعا ونيل اجي ع وم

 | 5و 00 .



 انهي سبمركذئزلاعاوملا تالوهلا ينلاق يرنقرسلات يللاونآ هيلا[ هز اتخآو
 . تاطانمئشو نيتبكرلا ىرحاو ةيبريلا يرعاونصو هيّيفلا ناتمايرلانابانلإ

0 
 اض

 زاوج اور نالو اررعننجوم رابط ضوتفا مدع تم لبق امركداو مايد انيموقلا ١ - : ه 5 -4 3 007 0 58
 اذهو نويعلا بحاص ان جركو جز اشم نيتيلإلاو نيؤكلا ويموم ةساي عم ةالرملا

 ني ١ هن مورجلل اص لو ( حاورلارهاظيف ضرفريكي !١ بجاوريع(يعنصو نا ي اال
 رة[ اورلا نس يالاٍلع هيلا عضوسةراَهظ السلا صاع ونس
 . يدا ت اف ناو ضرفلا نال اووضو ةراهططارتش الةلعابرل ءروصسلاى دبل املوم
 ولو ويلاه هدوصوب اهكصام درعم عنعولر ييعدف ومر ل وعلا اع ةينرإلار ارد

 يلكير اناا حزاوجزيب ى ا نعييورو ماهالا نعّباول ران ف رهاطو ع د داع يلصو

 ”الثلا انتيادنعيا تاذتالاب لاما قاب ةرابطوم هقنازكف ةرساونم الو رهاط
 تحمنمإوملا ابك اوه (طرتهبج عطومو [سبهقنا عموم نام ناو دازمالا ةرابعد
 هلاسإ ضف مرالإ/دق نم)قا قئالاويمومو درا طعمسقا نام تائتال ب ئالص

 يارتهاركلا عم :يبجلا وعيت ذ يرييصمو عدرلا مَا قذألا كال يرن ىمجلاب
 ةراببطو هعضي من( ةرس انبي كعنعو !ذاو باو نالا علو كال تيا
 ىلع لالرلاب ريوطن دباس و يلاقد دوق اضدطمورشملا بوعلا نم مزن | آجلا
 ههيشن عمل صنلا ارلالدو ضنلا مل الدب مزلأ ربراههطن وكت بلا يعي مزلأب

 دويؤالذا زاب وا وكلو قردلا ف هحيكزتشالر وكذا ملا نم عنمولاب اعلا
 عوقو مالو هلالرلاب مزل ازبوكأ لع بود تورد دجويد قد نائم نورب ةالصصللا

 عا
 تطرتذلا او نقسسْبت دور موق قدعتُم م رو يدلاى نقلدنال ةساكب يع / ب 8 - - 5 2

 ذولا نسمح كءؤصملا عدوككن ا بجي لجو زتبرلا عص تامجانم انوا ةالصلا ف ةداديعلا ظ
 ةالصلا, وم ايو ثم نموا ادام ع رثسلا ىف هدافاور(لملاو بويل نمل صتينامةر اهطومرامطو

 هيو + 2 : م 72 - 2. 5 2 5 -
 7 د : . 1 ا دم : ا ل دوم اضم ديل يبيع نوف“

0 



 رسل نباتي (فراعاةياظتارتسإ يلو ؛ نيطوار هس 8-55 ءايولو 00 ار م 0 /
 ودولي (لا«وقيضل راسا اصاب شت ضيا بفتسيت ةييقلا فال .امرلا 4 ظ

 4 فتسياملفملا ية دوما ب2 (ارراس دوطاله تام قصص يزلا قيترلا 0
 ةالسلاو يا ةردظؤ ولو هضارتذإاع عارجإلل 1 يساوي 7

 اكو وعلا نيترقفرمدع راشلا جسد ايري 0 ةولخلا قرتسلا ماو
 كيال زراوعزتاسلاو يصل اع عيدالا هزباوجزم اس :ٍ و عاصملا نوزوقلا 7

 ,خملاو 1 هدو ا ظ
 1 ناو عدل اللاند يلع ااا بدلا الكريم
 حس و ان ارياع عرفو «سنفل نع ةروعيزعس طارتشا نم ب [د1 ١ ضن نعاريهشلا لب اعيد سفن
 انك هنهوع مما نعمل سلا 22 يملا تالوفلا فار ا هعبز اد/و حسو و هتمل

 0 ج7 ايزعبنجاباكن مزيت زلال ١" ص راما رهص اذا يانا ولاول نلازمن نيا! انآ يا هن هنا يف نا هليل سليل هزل انشا وكلما 0
 | ١ امها عبار نال عيال نم: احبس لع ول سلا وتم هصحارع نما ةؤلسسل

 لل
 قلاياربؤلا ضرا ىمالملاو 10 بورمذل او 00 ا ع

 رايك ةاطملا ل زاونلا نارا نع مريهلا ير اَفلاَق لاك لاو الص خلد ىولا كلم

 1 ا ,٠ . وهيب نام امو با اوت هه نيبو هنيب عمات ا
 مايبلا ف ةالسلا مركب ٍناَسيعلاِف وديملا» دةممب لأ داركلا عم علا بتاديدال الد

 00 دل باولو ص ناو ب دورمعأ.ا بونلاو رب ركا ورلا

 نأ نم نوكناو باش هن ال ىف سعيدا ة ةدلصلا ديرب ن. يسم 1 ! ات هفلا بايت ىأ

 ةمامتورازا ىوزملا نمر لاس نوك/ناو يالا ين قدرا ظ فلل ةاعارمىا مي اي تاتا
 رنا دعو راأبرلع 6 هرقل عمرازا ق ه ركب ليف ارسور اروع نارملا . وطول انهيا

 عنك ظ
/ 

00 

ُ 



 نكي ع مدع ملا قصوبلانا ى يوراملهدحو وارد يف صين 0 ١

 رهارقلا نإ ىهيلاب رميبعتل ره اظو عرشل اينانك وشم هقتاعيع بل بولي

 سميا اهزمو لي انقرعاورانان ماجلالغاد ةالصلا# هلا عنو نموهطبو تدئوكيت ا نع ع

 نلاقي ى يرصوؤلا اق ريجلاولطمّرخا فاقلارسكب َهلَقْلا لامسسا ةالصلا 1

 اناَسْقلا يف جاع ىكينا ديا ةدبت رعي ا( للدامو كتمرم نبا نمي شق نإ
 اذهل (يرعوا يا وكلا !يزاجامةفباناواملاإا ةعباسا ضرالا نم ( جولس درج

 نالئلتزب تيمسائاو يدللمألا وعرف ه رهم ترارص .ءاهل ول طراسوعةهجلاءز روهيع الا

 تاون اطيسلا و ىفنلا ٍبداحيابطب امنا ارارغانوايعسو مرلمصُو اي/ولباعي سائلا

 ايوب يفكك ريتال ٌمكع وصد حبك مدع ماوصن (/ نكأ سنوقم ا تدب ىلا مالسالالوا

 مملاّش )عر نم قوتي ى مل مسطح مل قوص و هريغو مل الأ ءرصع 0 ىرعْلا تنب نيبو هب

 ارث 5 مزاطم عراز امو مويمابرال ب دعلا نامالىدادو هاربا هيبا ملم امال وكلا اوك ه هموننا

 .المفم انك َّح ةمئاّنلا ةنسلا نم بعز قصننل ىيشالا دون ماياو ارم دعة نسب حريشنلا دعب اهيل ماوخم

 بن نيمار وصدارس قبولا هك زفلا ءالصو وسير وس نانورودرلل مورو عوصلاوع
 كوانالا 2 نيزبجلا يسروسما 54 لوازم ءاشلاو ءاشلاع مل احرلا لوحو بوم أب

 رهان ميم هّسلب(قىخعمب يداولا ةيساملا اي زم رهدو كبابنم ناي تربك نم لاروتمسسالا بنا
 0 ++ نيل »اهب ل ةلياعم يدل نإإ بلطلل هل نيرا تلو وردد تفل

 ا

5 

 بدال _ اليللا لولو اهسفنو الأ اب طرثوصو ياقملا صلب طانلالوانشألا نعملطلا 0
 ط 9 7 .؟قاطصالوقوهو ةئسلاو مارا يمسملا طش كايرو لوف دقن مونرصو ء للا در اىتولا 2

 ْ ص 1 ار كاوا لقلي هعنعاومرويملاو ضيع . قوس هال قيال أ ملك ردلا

 ظ جار دددار ترانا ازعامورإلا لا لور سا عاجايجا حاملا بكا

 هدر ةرايزلاهنالمنع كلا تعئرول يح ةضرتلا اءرعقب ديما و



 90 7 مرت من 7 ا م

 وي 1 00 1
 8 00 00 2 ما ك0 1 يترك 0س 0

 ا وك مه مب ديري ناالا الا ةعقبلاووصقما نالزوب 1 0 1 0
 ا طيف ءاخا ىكيلذ لاكي ينازوجيال بارا يصح ا يزد ناو زعقبلا 4 |
 ؟2/يلاب نسب تمايد انيقي هيلع :ا/دقل ا قاقلا اهيعاباصا هنمزنايتافادا يكل
 ا كور رصا دكت يزم اا تدرج تجنبا اهمازب»' اهل دمام ا ينل هرذلاو ** عملا ظ ا ارمايايولاب وعي ةلبقلا تول ملام ةالصاضما اهكأس ع ةوخملا
 د ركام الا وع وصون يقل لبق مهجلاث ىكئلابو لامشسلا لصالة بت بونبملاوىسكعل ابو
 ب :وهولاو ([!ةرضلا نيعيفعراقتسا عقلدا طيوقشيالعناملا ليز اوليتع ناَسيعلاف (م
 947 ايتسلابانيا بياذلل أدرزيععاصامم «عل | ايري ركلاوبع هنلاربعوالابو جوش
 ٍض درعا بيرك 1 اعرنوئرموهد مع انهو ود ماررلا (ل ىعنلا ف رسينتإل ا
 4 [هلوصحايرثل اذ ونصولال ةزييلا عاتق ال يعد لئاسولا نمأنرال ي اطوم عحسلةرقلا
 نوفا ءاص يدان فد يالاوص ةنلا نع هييفباهل هجوتلا وامن
 000 يا يامر ينبايوهيزناداشبتنا تلمشلا ةبد

 ظ «لا مذا كلل اياوبا امم اس دوبل ناسنالا اهبل! جونان ليي ١ ١
 تالي ربما لقسم نان رتهئيلل تاذاىلا تعقو اذا امنيا! ايبرتو| لفسا نآطانا ام 1 هلسو ارا نيؤعا مل نانا انوا اوهنو ةدقلا يلازم ىواسلح يف 2 1

 ا 7 5 اطامعب ميال بان 0 ظ قيقحتل | عمو وقب نيت |عريعبؤمل !(نيب قولوا ميول عرس امتبال ابقتس عقب
 "07 : 1 وا ا ادع نأ نيل

 ارت ه ةروص
 ! يي ع ذةرازز ىو محطلا لمد 1 ايسر ج نامولو اهتئاوهلو اهل

 ا 350
 هرهوصو ور



 ١
 يك ايبرعتاهتاوهلوا اقيقحتاهئاوهتوا 0-0. اال ا م 5 2

 6-0 ةربارل!نضمنو ُُ 35 َُو ضعبوأس هن
 ْ 2/27 2 ةسكلا نيع بسب همهولا ةرياو

 ا هيرو رام حفكلا ضع بيعي هر هس مح س_ لاق : 0-1 ا
 20 رب صام الد اراذلالا قداشما نوايا دسنما ناز يواتلالا

 :كجدصانملاريذ نالولو اوس كلذ ف بيزقلاو ديوبل اواهتبربحّتباست
 / ميس ءلبج لاعوا ؛|نب نعكلا نيبو نيعلل هاشم اعغ يا هنيب لاعدكو 1
 0 ريعكلإ نيبو هنو ةكمب نأ ئموةءار ولا ح سي لات سياج ١ ةاردلا فرك ال ا

 1 9 ' ليلا ارلصا ثا نانولو سب (هلا كح هع ناويمالاو ةينب أم ةرهانشملا منيل ندع 2

 ا فو تدق ين انيقي متعكلا يلا متالص روك يتعب ايف دعمهل نا يلوالاو دويكينا هل



 ةيهلطو رخلا نمو ىف لصالا!انضالل جرا ام اهرالا لافت نال انْيال نيلكت سولوالا ' 0 57 3 |
 نايا دوقرعو نارقلايا ب اتالاب تائوصو ىسجلا نيئارفلل تقولا لوغعد ةالصلا م ا

 | درك اد ددكلا تساوي تينت وذل بع ها

 00 الورع وو وم اولي ارجل اذان يايا ةيرتل رشم هيب قد 0
 ل رو تاررتولل | نمعشكت ةرعي تقولا فا هطارتشاباع نونا ضدرت و ةعطاق جت ب 2
 00 جالصلا ]يورك ام تتولاركذ كرترن دال م وي اوصل 0 زازا ٌ !ك | را
 ١ 0 را بابوا كباب ةوصلا باقر ان 61مل عنابب ا“ عمانهد : قئكلار نارهلاور 1 ظ ١ ياو يرورقا تاروتوملا همت بسكلا عم رك دك 8 م
 نا ا نال ناورل عركز دعس معاد واوا دايز دار انا 2 ا

 دا ١ ول قرظو يلا. ءاضضأو ب بوجولا قلعت ثيم شوا د أمل بس ابا خصتي لو ظ

 06 ه دوج وووع ةالصلا لغد بو قوت سيح نم بومولا ارو را 0
 4 . رارلا نا وكذب د 6افةمراج هنن زدرابع نوكمل توولا ياملوضدد اوتعاطرعشو ظ ْ

 .الهاغنولومرلاب نفل ديلكو ب نوكيا ةينرلا مزج نال د صنم ل وحد داعب ا
 0 يام .لاوأقسسالاب داما نامت نيقييلا ماهقم موت رذلا ف فلا ّيلَعْن أ مهلوت عم 3
 أ للا دع وعام يلازم لاا سلا ما اعنا ليا 0

 |, مل نوولا نا هزيعويلصول يح دوقنيدع عزف مزاجي سيل لأم ةراشنانالؤ سلاما 22
 3 ءالمصدارسفب مصتقو+ كا ال ةالسلا تب :زيال لتحت نام نار دي ْ

 9 : ,ردظنو و الفيول اذا ام اني اج هاداام لونا روع رسال يعم نيدو 1 ٠
 مرير" يالا نهدرك د ال رالصوشال نهال وم ازاي دا زو بو لص كب 3
 ا ل اكن اكو واوص تر واوا 8 رييمعمل )صر ١ 1 رالصرسضت نرادلا دزغملل ل 4 اع ٌ 9 ا اى ل رمي ا ١ دانت طالا هاب دراي ولامإ للا ذوومت 2237 07

 ب 1 5 )| هش ' و - 5 ديوس

 5 ديرو يا حس م يي :



 1 روتعا ناورعاظرمال او كلل ذ لعرونعا ازااما ضكلايف ع وقولا نقلا دعى نجي ا ةّنيد
 مس (ىيل اد ةالسصل ال ايونصو مربع ءايثألا ونصو واتا كلذ درج ممر قمع هم

 ينصر ةَنْبَل] ةالصلا ةيممل اي وون و ءوكد لعذ نم 70 نالعوتوروو ٌلْصلا يع لاوا
 هدئاوتر لنيل تكرس اكاتادارصلاو مل يشن .١1 لوقلا توكرممت مهرس فذ ىرعتلا قلطم مهلا

 نيملكيبا جو ريميل الا]ورماامو لاسرلا لام ةهملا ص عر ايلا 1 راوعس

 دصتل !(يريو مزولا فلق عحرت: ايل دلو ملا نناربكلاو لسوف وداروين تيدلا م

 ىاعت هدل ةاليعلاو اررظلا رعرشورر 1 املا كادت نا عيصالاو لضف | لضفلل أوسو هدحو عت ل لفعلا

 ٍِك لون و ٍر ءواريلاو نش انعم اد لفتو لا رسيف نالرصلاو ا رنولا ةالصوا تيىفلو (ىرلاو

 ١ ةدارالا ةسلا ياو م !زئاو هيأ (/ دولا طرتشيالو هنا ورهمهلا ارعئزاسلا لطم
 1 18 اننا مرا ةدارال اوم زهلاو معلا مفللا ل : تامل يرد لاسلاوت اهرص ازك مزاح ا

 11 نإ مية وكشروا ةيلاَؤ لقا اًصعان عع نمو مو ةراعلانعةسلابةراصلازبمتقل
 تخلع مومالفالو ءطقتد ذاب ةلل هالمصلاؤ يااهرذ م للالاىزبو عرشلا ازكئناهشلا
 8 0 ىولب اذ ١ كو دارك هلي ىوهالا عيضبن امشازإو هشكي هاهم يعول طال ةلبر عبو ُك 56

 2 ا اغلا نر قباسلل م رم ةيزازلا اق عيسض

 ا 1 2 2 اا ينحل ظ
 مروري الصلات ا

 0 ناي تلجام ناوكل رمل واهلي ايا سال يقكلواهلاو ابركئتلال محمول و ظ
 ١ ِ - يا اتت يبكت ا يمس نسل فول اها صال ا مولعملاركؤشل يا اردع

 1 وللا و امنت مداوه ةقرقعو . أ نال اخ ملأ ريو دانساو مالم م مرلمملا عي وتم بما ءاينالا وقل دعمه افرك نوماقم مااموا علاء اتا



 ١ 7-2 انتفولاَ ما تايفعنو رخل مجاريكف كبرو دان ملالاق نعل يا

 0| متلو اسال هرج هد نوري ل لن وزو رمالا نزل تف عارجالا وعلا
 " اليطقن ن عازر داره تنيعصف يجاوب سس هم 1 -1 3

 ا 6 ”موروببطلا ةالصلا عاتغم حسبو يلع هدلا يصل ا قام هنسا ابتلرس ىعملا

 ١ طيرشملا عطجبأيلا عاجالاب يزمزتلا هنصو درادولا اور مِهَسلا لو ريتا 5 |
 كهرعرتو ليرطررعانننا قا ةىمل طرتشو لاف ورك وهلا ةىصلركذ رّمو دارا نا يفع 1١

 ا

 ٠« ٠ .٠ ٍ ١ أمال و ٠ 2 0 0 مالاب

 / ةابلاو ماضيالارونوعر نئملا ف يا اضقم ّمعبس ارونم تركذ امهم انفال نع م عع اننفالا

 أ 2 ناوعر يول ةوصام ورث نهلؤالاف جالقلا قاموهد ءرتلا نبا ارث اهيركذ
 | 22 ويكتب ءورثلل نراتم يوث ناب يا ةقيقع ةرزلل ملراقمجيوتلا ةئفا دول

 0 . قورتمجنركذ رجد ترجورل .نراا كت دولت له لقناوانباىما عاماب لضفف الا وعر 1

 ١ ظ ا راقملا لاس كج داورروو ورع اطلاوربكا نم فلا لق هلكدل 3 مركلا مسالا و 7

 59 لضتشي ملرالشريظلاو صيدا ءونعولا,زع يونولاولاذ عورشم الع هيلا مدقيذا
 | 2 مضغ عالسلاوخولا ىوتناماعوخت ماللو بطلا ضارالا بحل ري قب ةل دعب
 (| 22 صويملامارور ثلا اسكت ذولا يفءا/رذت )وجو ةبإسلا ةينلاب البس تراجةميلا
 بنما تنقولا لوضع اوتسا ةريربه نبا ةرير تفي نع عراحر يم نب شنو ارمطقي ام
 عورلارزع ماهل ةر تنو نول نا خبيب هدا هور ةوينعللا نعّربرقتملا
 لسا تال, ىوملاه دان نملاو ققيالما نم هارنالنم مب ىدتقلرم نال رعاه دّسقإ ناو
 ىشلاوركذلل منال يذلا عصاقلا + جالا تدالا عن ينجب ةنلا نيبو أصيب
 ةنراقلل مو ليرشلا از جراسوا لص اىلا مرعاب ارتسايلعرما لع جارعالال وونمولاوا ةالصلل
 ؛ونفرلاو ةالسهلل ىثحلا امافلاهفنألا عنييرلا نجلا مالللاو برشسلاو طال
 لال اورو ف يرماارمراف ثدحلا قبس اهلا نإ غسفم مزال ايديال اسي
 ام ماتيو مايقلارلضضرتفي مدي يا ةيعرتلاب تابت يكرم اارط نم
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وإبق لماقلا ءايكالابو مالا ماينلاب ةراص عوكل ايلا بدول امانغأ الا ل مكوه يزن | 2 7
 ؟ دوص

 1 لاما كلو لاكي قارس اي ايلقا رانا ايلا مسؤله اوعي ذ انعام
 وكول ل 00
 3 2 يا مولى رمتملا انفال دعا عا اناا معاط شل يخول ا
 3 ب املأ املا داع مربي لن و فوج تدعتسر ورا ورابلاو متل 0 ٠

 3 "©. قلو مورغلا مص هشيكزان ادي لانتالااب برقا مايل ىلا نال ناربكغ هررظف 11و

 > ماو يزل (هتيزعلرمؤتب الهرك ركل ناله وفلتو ووكر اريبكتب دانا, يلا

 فالف ريكا نيل وك ايف مامالا كر ردم نال اههمريالَةالصلا هر 6
 : نوأ 9 را ا نري ناو ولولا ةرمو برجل ةدم يبرموركتل اب نياق نه عجل 0

 ملا هن ضلاثلاو ءاهيبلا انك ورشل وعيال هيب ايا ندب يووم اومنف *1642
 اماقب هدب لا هنااا يلا وعلان 7 0 ظ

 ا نات مدع رالو الشلوي ةدابع تنال اصونب اناعزجت الوداد ' 0
 ريبش'هيذالك لا ةم تمعد دارمالا لاق مدل انو ملز قلاب داصوعو ةبولانع:ذ .ةيبلاي |ط عجرم

 ةينلانف امو دابع اريج يونا ركل رقم ناوبج الان ءأيمامةنعا يا
 يزل ما رضمالاو نادل نار ةالسلل ان انعازيل امم ءالاوعز رد ورسّملا عاد قبامرم وب

 ممئالملا ريل هينا ورروكيا نيالملا مجالها افالم ضاصورثأط اتعالل ةيقبقملا ملراملا

 دور اذا يفعفطع تتدولا لوطررعن اصداباو عرشلا يفازكعْاَسلَو تدوَم

 ةيرقلاصضايوزنع نو از حبارلاو اهدروقنل يا ةمزكرلل: |عارم دام قبس
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 ١ : ن : ١ ا ا
 رونا لشوانم حمر ) هريقباالاناسب »لا يحداو قفط عرش قطنل ابالا ىدحتيال قالعلا كرك هتطنب لا

 يف غناسشو 7

 - ماس ورك سرتألا مولنالو ظ
 ظ ل هلام ا اهفتكباب يالا
 ٠ هانزاوشإلامر رب ا)قاورنهلا لاقو هسقنومسانا قيد اخ او دري وحسن نا * ص هرغيقعرب مانا ميصلا نإ ءعركذ ىسجلالاو(ئاولخ أ عاووط عملو نرغحإلا نا هادرار طلته رهاطتبم انما أو وهلا ”يئالا سمسا اهل عيال فعال هنن معاوه طيرتشب ىبرعالارب ورم ما هرإو يتلا ععيال ورمل يلعبه ناو معزول
 1 بز ىزلا رامإذملا دلال وتلا ناوريهلا نا(نهامرعاطو اعلا رهزوهلا لاك برن نمو
 ئاورزهلا نعاتملاز رمي اذ دادس قزم ١الا [ياورزهلا لون م لاول عامنا
 يصالانا اولا بالرش نع عريغدلا لتنو ىكين ا مرا وعد انزاويعس مام م 23

 موقلفو ىررملا زب ىذلا وج الالع يفت اناسلل اب نون اب قلوتي امد اطلس عام“ افاذه
 | 2 ايجاوراامذو ننام قوطنم المغطس مارا او ةيفاغ اريضن يالغلا
 ظ ايلا قالا 07 مدرس!( ةوارهلاو ةاللصلا وتلا مراسشلاب قلتي 1-0
 مارالايف ةروغؤلو ةدزلا و ءجيحشلاو عميد اصوتبلا سو رراولار دال فو امض يق
 ياللملاو ىطنلابالا ىزجتنالقاتعالا ثأل ى ايلا ب وطنملاف ماليلا نال ةرييسو بوو فذح ل والاو ب مهلا نالوغلا لو نعول اتا ال ين ةوالبلا ةروهس نوعوو

 (ّسسّولاي ا اهيا ءريع عامس نري الث م تو بهو

 أ ل هيل وهل يوخشتسا ذا يتداو قلع ف ءانشتسالاوةراجأألاو ارنلاو علخلا قالا ' ا 250 ا ٍ 1
 ' . رلكحزطاو زري عصر لانا ذ اذ تالطلابا هذل اب نام ءاوس نيكل او نم عيعسب الذ

 ' 3: 8 . : 0 ا 1

 ( ا الث ذود ويصلارمزل در ردلاصانكم وصب ول ةصيرم هللاوشنارزن ا ذامرزنلاو

 ”  مارالاو تيدابسلاب قضت اب ناّيالالينربالا ممل بتيالكككزك مالسالاو مي غأتنا
 ايم نوي اال فاقخلالو يللا «قيررعتلا زن ايلعدردايكو صامل

 1 ل : 1 3
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 ٠ اك 1

 ظ ءاشلاب مم مدح 3 هر ]فلتربط نم هووداسل كلتو ملقا ىالطلا ىرجاولا دلع روقيع

 لا له مال هركو رار ايعملا نالوا يق لاق م ورم اييصناو اعتب هيلي 2 2
 درع رقي ايلا هولا امة هج

 ريسغلو عريزلالا لوقو يناولفا)ونأبا ةمازصو مست رت وقلم ط نآو

 د أو اسللاب نطنلاب لعامل ىرجتز هربا يمترتعةسفائلاف ةنفانحلا
 يلادت هنن | هعر ماصرلا نبا ناودا ىو لام ةركناروقنالعيئا هذال

 وهيل هددش نك ناسلل العن تن د ناو ةداَولا نا عا ريدقلا ين 5
 لماملاو ىورملابالا م هلللا ىويقيالياريخوأرتبم قورملاب مالمو ملل رجالي مالك <
 نيع نم نورملاو رجب يذلا نمرصن او نسسقنو توصو فرح الث تاما نا 0

 راينا نيكولا راش اراب ا مه مكي ع 5
 نمره اوه و دارتعالا الر يحوم ا توسلاوصدورملا ا مق رمال |دع وصلا
 ضورخ! قتلا ناذالوارّمعااَقدطم راوهلاوهمنلا حاز ,اولاج غب يفتلا
 ةرلاو عزم هرونتالنعفلاب ءرتلا ناوي رتل أهرلع نصرتيزل اهلا اعِرملاَب

 هنصراع نورب قنمتدت ضورحلا نا مولعللا نو يقل م/نسغنلا وتوم دوت و
 ةرصو ضورملا نم صح |ضراولاوضورخ أوم مل انك هوصتنورب 446 ات

 تالشمل ايئوكل جرقلاوكماشناد نالوا قنا شالا ناذاكماش ناضا ظ

  0ىفنإب يجر طيلة ولا افادزموزيو ماي ةواو توسل راع اخ 3
 ا ئغنلل ال منيو او اناسفلاو قدما نور عل اومنمو طع د تا

 ْ الشجار ايل صال وري 714 0 1
  0نسلم :قيؤع نهود اوت ما عر ماى انام مالكا : نالرفلاز لامة تلا و ور |
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 | 2 اهلايزتشيالقلا بلّقلات قلوس وم اال ةبنل اب تيرؤلاب قمل طرشي الا ناويلا ةراشما
 0000 طماع داردلا ف دزوجيذداف هتيزب مكتب مو ,ىبقب يوئول داع مالعلا دقو قلنلا
 | ١ قكلأل قطنلا اهلايرتثيالف سبق هني زوجا لهن داو ,يربتسبا ةينلابمالا
 يزوملا مق عب ظفاحلا ىزحملا مامالا لازت ةربلا لبث يا وزب قلعنم ةديئلاب
 .الوووعص يب لس لعهدلا وص هللا لوس نع تبي مل كات ههنا هرعر
 عريباتلاو حاصملا نمرمنعالو نلوبصا ع اصتفالازدع لوني نال دا ىنيوض
 1 .ماماذزا دو بلع ةذلا ؤص نأ لب هدرالا ّمعالا ىعالو عءاجرمما تباداز

 هنيثكا هزل نمر قنوبلاي ققاءعدب هزرهو ربكاهظالاقو فلاب بابك العهل ايل | ةدار راش
 | ٠ ملاطاييزوجلا عق نالناملا مالم ذا ميزهلا عمر دصقدنع نصح عدب الاونالا 2

 ١١١ والءرهاس 'ضعبلا هجرك ةينلانظنلتلا تاياورلاوبيتد 202
 ظ يي عوصدلا لوم ىرغلبب مزن )هل عد نعم بدأ معدذلا ير باطلا ب
 نئشادولاةيومنولا لعقد بلقلا لق قمقح ام اه كوب ءاهللا سس ضعإص ابار ككلذ

 0 أمان درج نيرجز اغا نختدنا (ينجررعو ىلا! هريؤلع حي الاء ارلم مغلق 0 ٠02
 ب مام لافرذ اهالااول اسالك بسال ةيلامزااهب ةنذاخ | م
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 5008 هساويصىنلا ةزساهردرب+ هناف ةنس ةردلاد لزضلدلا نا ني أشم نم

 ةرثلو نامزل | ىالصالكلذوالإ هم لا ضمن قياسا نس ايبدارا نا لن كم يح
 نعم يلا نإ يرا شل ةإ كنان ورحل رمال مادا هلل يسلب بانل انك ون تمالهلا لاق عميد |ل نم رعب دحام بولاق فعل تاوشلا
 ب بلاغلا زال ايسرافولو ىف املا طففلب ةرزلا نوكتن اى غبت فاَسنْولا قو ةنسلا

 ةيزملا روصامدزس نموا ادم ىساذلاوو هته ئك ازكي ؤد لوقف تالا يف
 0 روك تناول نيوز نمزطف نم «دمعت نركب لان الحلا لصا هند عم تعب تملا ةنين ا 3 ١ تك - "© و - 00
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 001 وع ةلما الملا نال ةالملا لصا ةنمافرا مصحات آهن[ امك منقل
 ظ مارارا ةيلايفاليونملاف كراع بو لقلاو ةنسلاو بجاولاو ني لت
 ظ هز طارتْسا اما عريروت انعم فرع شعوطو زخم او م امالاد ىرتومللا عسب 0رتخ اهن

 ير سبا بيحس دي ظ
 ل

 د املأ ةالصا 0و وس د هزد
 3 يولرنعألا ضوو نأ غن ١معلن نالوالاو عربروتلاو مى املا ةيدو العلا زضأ يمن ةزملا

 ١ مارال مور اوزدول ع اضم اقو ةريخزلا نع شما فو هززدع ةنيمملا مامالا ةالنم
 ْ نال يق مامالاب يا ب مارق كرتقملا يوتولو مامالاومالا وكلا توزلا نال روييذ ام مامالاب
 "مارال عن سقت وج نال هرضزاوللا وو سيو و جنا ععالاو مد نيالا بقر يطال
 يومن[ ن!نيومتلاو اصاب و تق ادمقل م نا ىنعب مع صوو ةالصلا لصاز يا (قرطم
 د و مولا مالص امايلعمراصاذ ا
 ْ :؛ 00 نول نييدورتم ءالر 5 درك يوم نيصنال» ٠ عويس ؛نَسس ا

 ادا ل نا وا ونال ها د

 | هزقال ةنيتشتالل لير مالرج ةوب نما ةيديدتفعا امالي اذه نو لغم اة راعلا نم مانالا
 نالها ةقالمرومطب# 6 روق" ن هيتيح مام نيويأل نا[ عبر 7 | عيا 2 هالاد# ةليملا الطن 1 70

 ْ الى ىوناملةربعلانال رؤارْوا صو ضنا اورعوما ذاق َنَنَر َظ ولو مأونامل ةريعلا
 ! ِي ىوناأ ةربعلانإل واردت ا وميت هربرعوا رير ملأ ملابب طخملول ارمدارمالاو ليا اراك

 ةرابعو لاورللَّرمامالا ةيد ليرتشال نال يدتفم ابان ريقو يراطخت ملال ءانتتالا يونروصو
 م امالا يروم اا بولو نبالمامالا نالييرتقملابديتر ماسالا

> 

01 0 



 سو حج ن1 ا

 5 نل تنير عامج هغلظوسمارما مؤيالزا دحولالا يريالا «هسغت قع دغش ال ا
 قايل ىو شلل ماعلا ة ب طرت تر لد و لؤفؤك كون و ةامالا صقيلنا تنحل طي ذر نا فلولا ناله
 مادوبامز (نمرل نيرا نمرب عل لما راصتّدولاو حونتم نال عيانعلا ىف (نطرفلا ني لولا كاد رفسئ سان دوقانفكبالط هنضولو عورشلا ادا يلا نيف جووقلا ةصارسنم موي يو
 ايقس زيزو هنظيلع هت اذ ولن هزظف وحش رض عرش رف يونول تح ذل لب او تسي
 امنذ هنو اىرولظن نولي هسكعازكو ل والا نجلا تنرائام ةربتعم ا ةنيلانال 0

 درع ةد طرمسب الو ولفبو نو «نظوع هّئاذاضر هنظفوشو (ىولت ءساذا
 اها زغناريوزول تع ئب نيريتلا سمن ةدورحت تابجاولاو ضورفلا نال ةناشلرلا
 ناش يعرلا ضار شيال عدو الحلا عال طقف نزع كر وصبر ميرال هند تهل الم
 ؛اوسالشربظل ام هيلسيلام نيييغت رس ضور فلا حازت ىالتخالو هارسكلا يف(
 ةمجل ا قالا ىاؤام مسيح بولا شرق ىونولوارزتتموا ايريوموا اماما نأ

 نص هند نيب مهتولو يهدم ا عرظلا تّدولا نال تدولا ضر هدب اقص عن الذ
 وغلا ةلقنلاوهو فيولا هضراعب لذ نبين يبا نع هت وقل ضرغلا يمل شنو
 (ثنيفصولا ضراقن يا ضر وتل امم يسن قالعاد نولبالر وعلا كو هت
 ةالص نم يونا ةلئانلا نال ةلثان يم ةز انهو ةلفان ىودولو دارمالاو

 ةالسلا دىتف ةزازجلا فالي دوجبتك وك) تاز زلال ةالص انباّرد#نمةزانا
 ٠ ةزانجلانممارسب هرطبا نالالفن عيب تعكز ءاضترسزلبو امام ن ذا 5 زانجل أع
 ةدابزنال ةزانجاوعةالصلا لفنللوطبملا يلو ريفر عورش عصامرجب عطقلا ةنبع
 الو نيعنمز اال :ءوّتكم يف ةزانجو ةدوتكم يؤنولواهرطبيال ّمدلا نو دام
 نينص اهيزوكل داسفلا محلا لايامبر ال اهلبق علا دود كك ذر كذ ائاو ةلماإ ةالص

 طورثما هزه نا هرهاظ بجاولا نبين مْ فلا ةوعا هرم مينا ايم عباسل او



 ١ك ةللذكو عما جاو انمزف يونتال ةالصلا نائ اكلذك س يلو ةدحاو ةالصؤ عيت
 2 هذعنازصاحلاوريي ل اباىاق نابل" مرعلا »الاي ايالرلوطدد اقنعاو قولا

 ةالص تيوب وقب إيه عيزل ارزنل ا ماوالو ديفلا بع ماووص اروي هلفىا بعآولاب 6 ئ سيكل ريغ سرلوف ةدإيز خش اضسْيتو يوارهطيرنا خالص نانا طورشلا 0
 يشي زنط د ةريطداداوطار يدك الق نس ةرضا اموارذناداولاواذ ع. '

 'بابسالاقالَضآل سريعْلاو فاوطلا رو نونا ار زبلاومرصا ان

 5 تيل زول هنييوتبالا برس مل ايدوم دوي ملوي ابجاولا نيب طارت رع بشن دا
 2 بباقلإ لرب يعن نمولو نيف كلذ نونو ل |تبولاو ريعلا ةالصى ىوثب زدولاو "يع ءامضنا

 < , 2 اص تالوكو رنا نالّضالل 4 هلو رمزليلالا مالي يماولا هيد نع يوت مداراطارلو
 ” يروون مز نال يوناو ١من ىالتخإلل بماولا نسيت ريدم

 ماصصتإب نع وانغتس اللوتس تارهسلاَو نيصتلا ني موقتازونبل ا دوج فو
 ١ تاروبسلايف لوف نمدارءاو ف نيرعتلا مدعل زون ن !يلوالاو اهتيرجإ رعرتوب وا ةالسلاب 020

 7 .١ ريزليال) ربع عراضم ريا ءابياب|دبنيعي جوالتلا وعسى و الصلاّن | ىعصس يق
 ركدملاو ةروهس نم يع أزل | عبرل ُك ةللذو د ايالادإتال ارسال ير يي 0
 يلا كجباناور عام الطس اول : اضل قون ئيئربف عاب 4س: ا و1
 هالو لمعبل اركؤإبا مرش رن ةيع :ما طور درع مقتل ”رارطلاو لع الملا مدخن ٍ قت

 يل ماذا ص رشلا رخو دراتصو زالوا وأنت ثا
 يعل دام نمو رزئو رييكتلا عيامدارلاو هينا ؛ ظنلباهروكى وهلا :عصأمو طل نم م

 ريب ايرلعرداقلل هيريول ب زيوكامرلب وعم اذ لقيلاوا عيتلاب رسول تم ملطعنلا
 الوا امرا وت إي وه مىدضل ا تازيللا نصر شعر رو اه معو رس ومر

 رولا عقر مرا عفو امؤثمئيبعلا وترد ايرزك# ةررؤلاومولر ةيبولاوفب ىورومتمادالالاذإ
 | 0 0 اعللالا ةريولاريفبز ولو لقا ى امل د“ بوو نسلا يف ا ياللا امري هرم لن ىلا (قانتا (قلطم وجب ةسبنلاب عيال ع 6 سا



 ال ب اها دوس ةالسلالعتوةالعلاناعر اش نوبل هو اذان الذال :هع

 م انإإكو اتاراولا "ابشري اوزونكاردةلاسر موتي نلوم اءلانالونييصولا
 0 ص طورنمتب اعنا دارمي ًايرنيكس اكو ةالصلايرمشتال ذل طخ ملازما م يابع

 / اقر هلال هدقا اولا وعمباورلا ارهانزصوريشو ًادتبم نم مان هلق ايدا تيرا :
 ارنا يربو رع ضال هلاربكا لاهو تصددلا لب «اربلا هولك ا بويع د قهدوب»١ عراق
 0 7 ناسف هنن الملا الهو رثلا يمل ذو هنأطم شال 0.0 نم لوف ف دعو والإو 7 روش :

 ْ 2 هقولك ورا نوكيا وماما عا مهد

 4 ايلا باح كارلا ىمادات صاحب بولس ؛انّببملددزلوعياليل عا ماناوج عبجام ٠

 ظ ال رورو ورب القلم كلوت نا نموا قس ةلوسبلاب توكل نا يو !ةومايو رس“ ا

 ظ 1 هيلا ةوصايورشم نميارشست ثلاثا ةبملا 2 رثم باث هبيمالاو عءارسلا يفق صالاوصو 7

 6 4ك ننال اها بدارملاو يداه كرت نعد عرش يَ لالا سواهلا قرزجالذا

 ا 0 ما ةالسلل لكم وا ازا ىا لالا «قرص داو مل الا نم ةسانلا ماللاىق يرلا دملاب

 ايبنلا , كريالو هت ةىدصو هدب لعو هنرعدا عنا ف فلشا ملالىلا نمداهلا قزح

 0 نئالاوهو ىواهلاب3 أد نأ ئرفلا ةىع طول نمي اسمعو بارلا يهين ماض ارتد

 8. 7 م:ذو'ئيلص اذان ايدهو نبأ مموظشم ع سف لأ ب يمي ل هقزعاناذ ةيداثلا مالا
 22 نم ءاهلا فزعوا اللاو راهلا نيبوعلا ىفلالا 7 نم زف ةالصلال لؤعرل ا داراوأ

 ىالللو صار" ماعوا 2و ياما قزلاود د ل )م وطعل وع معقل ورعب 0

 هلطبرسو ايويجتلا و ,زةئالنا مئرقلا ىصاطورثس ىميئارتئم املا ىفاإللا و

 لاوص برع اربكأ هللا لامتلا نوووملاو مورمملاب لانا ريكا هذا لاقل عيو ثمر
 0 يورزاربالم يمان مل «شي هال ذاع نساو امك دعنا لشووا كل
 ظ امو يد ازبلا ىداتغلا ئربضالا طرسلاللا عج ل ةراشالامساريزعلا انصر ,ركذ
 5 يزلاىا ظ زودت 21



 ب 5
6 

7 

 ا 000 2 0 يوو داش هد 3
 اا اقوا عون نال تسلا نامي هدار عزل يف عبر يتلا اورتشت رتشو الري لن اوطع ل“

 535 هللمالصلاو اه رالصلاى وتتل نا مرمي قزطالو عوير كرل ابال ةنس تراص مل و ني. قدلا نعنع ل
 5 2 ذل نيبيفنلا ايريس ال اركو يعالا نول ةنسولو ات مداريولييسالوصملانالواس
 ب ا هولا ف وزع يغع و لفاؤع نسا َنآل يهل وجو راسم مارمَحَواَرعلا 2 الصُو

 جياتل
 يمال كو ناردلا فاح  [رجاولاو نيراؤلا ف الحب ضيارفلا ان ال عسسل بابس الو اهبب دارمالا :

 7-2 2 و بنس و يك77 ل و 70يوم 3 9 +

 1 قل 2( يتسم“ 01 71 هة ءز
 يرو ة بلا ل ررعصر مواضلا ةنبابرتشبالب أتم اضمرنع عسا ةيالو ةينلا 1 لطب كيال وا اّريلا قلاع اصياق ةربملا صاس مانام اريل ه الصل تتَيَقَمْلا نوكي نا

 رو رضا زييلطلا نال .انيياليطالاو ءالص فشل نالوا وعملا اذ نيويو يوني د ديوازنا سينشاللو نيزعدداملا لتونس را 7 ١
 تالوئوكنا ربرعبلاو ةيلبقلا نيبزييمل اي | خبير دعو نيولا رو ةرسو انف قولا ةزسوا
 ٍق ١ ملك فتم يبإؤلا ن ايرانم كرو منو هيلعرد يلع م ايول! ضرتفلو و (ئىص
 مايقلا نورد حوارا مامالا لوي انهو مالا هدهد او ا [واولاو صا نكر با نينازلا
 اذا كرك نوكنا عزت عاذل  مايقل !دحو نيلوتدع اكبر مارقلا كفن ناو رورتملا انكو هرسفازلا ل فنلا اضف وشن عرصاطو تاربعأولا يف اذكو 2 شل نخب (ىصت الون
 1 5 : ' 1| | ياسا ان هم, ودوموهاعمابمد اا ناز يلع : ظ ]| 02 مددت (يقلاب قلعت ل ننلاريغإ ءاوقو وسلا هكر لانبال ميدل دم



 عارتألا رولا أايهتضرتوفعو ىسليؤلا لات لفنسو قوبسو درغنسو مام وع ةالصلاو تال! ضرتفنو

 ضاوعلا ن كلدؤ ا ناوصا ةبلجو ار عك ناملالا مدد ا يراوسدالا ةؤيقح ةءاّلا نولازو
 هسقؤوسال كمي نورا ضعبب دوص ضفغو ىو لمعلا لاق ٍءارمسلا ةرعةساملا ةوعل ةىنااا

 اهلل ماشنا ايرلقو ةريخزلا نعت ارزجملا يف (م ىوندنا مول وعمل ادع ةالسلاا ب ضال امتقم
 باول نر طقس مارق نعالدناركل مدوهدوأ دوبحسوا عولر ؛لقولذ ةل انفو ادذعلد وقل (
 ريش امإو ماد داون نول و نمل دوك كجرعو اصاس ن ناو عورشم اريبؤت زالاىآيوركبو

 ةالسلاورراعبجىضكقنال َه اولاو بوجولا ىَسِقنرمالا نا َبلةلول هو تقل نم

 مم سياور مهارقبالا الضال يب مع هللأىاصلاوو ةالصلا رمالا نبوتف عامالاب

 ةورلا لوقصالركر ىف ءاججالا قزم نب ةرمعالو عاوالا قفا يلعو عير كيددص نم
 52: 3 ه4

 يدا اجو نزفلا لاقدر ودب لو عن از نكر ىجو ةنس إب لصاادمز تسيل ةالسلاو

 . يلا مراسا ىرتدملا نع ةرورصالب ابرطوقسل كرب تسيلو ضو اهدا ىسوقلا

 .:يوزعل لاوصإلا شعل طقس نا ان صالاوهو هرئيعو دي ازل | نكرلا نيب قولا
 (جاحا جركرلا قف كركرركا نعو انزع فلخيلا الاوقس امريازلاو ىلخيلا كن

 رابتعاب نكدانراب بيجاو ونار اليا انكو هولا يمس ىف ناب ضوتعاور الات
 سيح نث يدا ءارقلا نودب ةيهاملا يا ابعامقلدثازو لاح فانا افمنا

 ةوصئيحنمو انكر نول ابر لع ةروقلا سدا الا لاعابرف جلا ةكرتب جالسلاداض
 . ىهملا اص قوقل تنال صنم ادو ين اونا نوكتج الا كرت عم ىرتتملا الص
 ةالصلازدالا نمرإملا نيرضْط ا ضعنلاقو هةكبقع اولا ةةدإملا نال جسرتملا ةيالاوع

 نم بكرم ةريرصم أ ارغولو يلوا وقم عاجلا نالىلوالوالاو قايسلا للزب
يي وفقها مالا نم معوعزلا دة (ورعو ّمالعلا مهلك بالا عب رلك

 

 وايام فدا أما ئيسروقمربطر عى ج١ ناور قو مامالا نع أور عاطو رقذ م
 مهشأ
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 0 0-59 قطارات اشار ونا يدا مس 3 0 1

 هطو صعبهكو صم او ؟مضاوعؤرم ا اودع لعميبفوكلانامعاواصملاردروقلاإ 0 اع ماكر 5 مالااماو دالاراوف (هريؤبو رصالفا ف دحصو [مرلوقوصو ١
 ً 0 نيقزلاذصو يرش ام يواضيلأت نيتبا قسبصو رباريو سيو مسد

 2 قررا روفكن وأ ةدانطددع هوم سكسي نب يفوكل رع اماورشوأرلل لاجمل
 ١ يعول اوس وأ سلط رمص يا دوك ماوس امرت
 5 م 'ةادل ااا ٠ ةراكاص اهسمرم رهن يبا :اهورع نهيتوكلا انا ت سطع دقو

 ىلا يسالا عماجو نيس ءرحاؤد لان ةااصن] اهب وعال سا مامالا ل
 و رانيامإ سر رفمربغ رالز اوجاع يلا ىزور نلالاقو» ركب وززوكب
 م لتوصد امون لول ماواراصق تارا ث/ولثاما ثلا مياورلاو نإؤلا مسا
 0 2 زوامروظتت1) اما نصر تنادي ضد با لاق و قالا

 7 انج ااا قرار ةنبحيل امالورجر سدد رمان مت م
 4 الا :مرو بادر قالا او يسب الوب الازع السلا اي/ز وجبال مسالا ل ثستلا ظ
 0 را ا ,وتادابعلاو اييرال ىولطمسوحو ما وم]م (صالا لاق هلو ظ

 و دازمالا يفازكن الا نستناماؤرقاف غافن ملوعل تَعَْمَو نإولا نم

 لإ طمرة هبال يسيل
 /| نعاوغسعبلا»ب ماقازا ال2 1 ا

 ول 3ر7 مساوي إلا الفاو لا زعاتقا اك تلحاذا وعي بأ 7
 اااه ا م سخأت ع

 الا ١ لوتوعوباسيزلا لات أتنن نعت : مولا لايتم تقمقشال ظ
 "ا لا ارز ل سنان نييلؤالا نا ناوهملاوزعبلا 4 ٠
 دعور مدلاوعور رب تب 3 0
 وره 0 وا كا نت ظ

 را الايس بزر سامح بيلا يب يي ع

 ن 53
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 دل مك د

0 

 ايما ْش

 ظ ثا 7 انقر اركتلا نضتغ رعت نيرا رفات امالغطقن تنبأ
 3-3 ور ار هناي د نو انلآو ىعملا ةرامعب والا وإلارم امر اشسن رم

 ةالضص ثم وضل ثالارو نمو !اركؤسر ل هول غنلا تاهكرلك ين ضرف ا
 ليندا احيانا |سا/يلع# .وؤما مرنم و

 ْ سد | راع اولا تامل نر ةءارهلاو متيعورشملا صاع قملا قس نيرارفلا امر اندايف

 00 لس ١" ياللا بعوي ماالالوتوص ائايلع انه نوكنال طاريحالل يفر دوبجو يلعامارو عه فم ا

 0 جوال كرت نالااريَصألاب نرون ميما ايرجوب امرلوقوضا ة ركوم نسم زيوكو نيل الا 50

 و ريعان رك مدام مكب نمىل وا مطكرسل ام ئللملا يدون الو اهررضي ٌجيسلا نم ةك 0
 رثلا ةقباسلا :الاصو اذولت امقالطال ةدالصلا ةىمعل نارفلا نم يس نيون لو عام مجمد

 9و ايدو ةقئاغا عنب انت ريستليئازيوتلال تام روس اذا 20
 586 ١ د وقالو انك رةاهبالا :الصال+ردعردافص روقلو تايجاولا فو دك نسأل 0
 ظ ماليا ةنكلا رد بومولا تّييوعو دامآربض البال هسة دايرلا لي 0 3
 ١ !الاز لهاا هرارس لاعبا تصِو ةيرهلاةهللايف مامالريجر حوت سييؤب اال يا

 نسانلا عمجزما مامالا لان اوتسهن اول !ىىىتس و ناّولا يرقاذاو لاقت اوقل د

0 

 تذاغملم ماما كيفك كده: ساو بالا هر ع نافع 6
 لاقرماع ولان ريعام امو ئسلا نرمت لاكثر دارم الى ساس نبا هاد يا

 رهان لايم ارجو معا نال لاق سيق نب مقلع عي ضنلا وهاس اشدع
 الام ءامالاو مياهعاد اد هعا هجر ةفيشعوبا ظحألا مادالا ستاد مامالافلخ
 ريع ممومأل ! حالص هءىعوعر .اًهدوددا مهجر بنص ايوه مامالاو يش ئا

 | اضاريت ىروازانربعاناق ئسللا نر نعي ريدا مامالنزنكلا سمي كيش بأ رم اماؤ# ”
 الامال نلعأ وقال مفي تيلالاق نع لادتدلا ينيب اطنحلا نزرغنا نال, رع ان وبا

 4ْ مدائا
 صرمبلا ٠



 ظ

 ا
 ا 7

3 ١ 
#0 

| 

 ,, تيفلاك كلا زب القوا ران لو يالا يوك لع مالطا تر نم وايل اع اونا
 ”داراورلا ضل هاير 7 واه ولآ م رمال ار ناييرللرعامامالاووراتاممامالل

 رولر قبال نبك مورد تدلإوص دوقنو ١ سيل مز ان نرريونائاو درا افعل عروقلطبال

 رب ةنلادورزولووااوعكرا لاس اول وكلا ضر ور مالا جف امال ا كا

١ 

 ءهنعمدورتلا ناسا اميز تانانزركلاب اغلا ءوكرلا يتآر آاوهو 'يلع عيل د
 !ءازخااهشوانداو تلاماذا ةرخفلا تعكر ةيليملاو « الا قاطمرتنل

 ل زفملا ا
 ؛ 16 فاذا لاب ازا وشب لاي لانو هتك لن مريدمول ثيبج 5 --
 سونونل اعف ةدعاو بتراب نينا ليدل ارتعالادع ا م

 ربل
* 

 - طيطسوبا لرببزا هارلي هلاذازوبلا ما دينيانعو تينت قئاشلاو قس
 ظ >وهتلاو جوكلت يبس بش الث مهفتول لات هدلا ردة غيني مالا زيفات 5

 5 ا يابوي لا داك هلا مون االسم هات الصزجل

 يلا ةئيورح تفليادا برحالاو راوولو رنا نع القت مساع
 55 0000 اررعلاهناذ لاَعسن الل اه "]يلكولو بوكرلل هسارب
 ىبلخاو يدارحلا يركذ عادلا هنال وكلا نعهتبورح هرزيإلو كل ذرب

 ىوالاو ارنا يسرا طسدرعو ةراشالا تن[ اوه [ينحاعبتال
 ١و يهساو لاقت لوول دوجسلا ضر تؤنو ماو بدوا كانمرت امل جعتل |
 ارئايلز رمق 'روجسالبن رول و رىدس !رقسلا ام لوأس انلا نا( لبق

 ”عاعالاودارمالا فام هزل ايرعبومل أ ىلوأالا ةَحسلادو لورهساو اوعلر١اونما يذلا

 2 "ناو نير مسكي اوزالاوع دادرمإاوصد ع ناؤسايا لطالب ةنسباتو 0 ٠

 "لاف

1 
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 ةراصا
 ا : 5 نضع م ايما ننال ملص نمزولم الع ,رلا مسا اوتلطيبملائاو مامالا فظل البلا قر وسل

 نوهجخ دع
 فول انماكورو شو مامالا عم ةإالتباث نبا ديار لوشنو ممارقلاب تررعازا نإزتلا نمأ يشسبكنم لولا دولا

 : مرق



 ْ 2 ظ
 ظ انوا ديلا وش وتقيم اا ريل ا افلا ها امو
 بان عيمتوضوزعجيف نعم وكلا يفو ز اجرررجلا نط ١ نمط يدع ب بولو يوتا فلات
 كرو نال رمل اهلك ناوز اجزيهسجلا ضو دواجن ١ذاف اعاجا رش يل ةهبحلا قط
 رامتئالااماو ن ابحاسلادخ١انبرو ماوزلا نع جاور ةزهوزركاث باماو رزعريذي 1

 نينبكرلا ىرعاو نبريلايرحا ويضو مور المصط تاذتإلاجاقلطموعيف يجوع
 عيبعاب لذ قردمنو ا نرالا نمر هدأ تع نيمرقلا يرعا ماصا قال ازرمئشو
 عبو ولف رنيرذند ةروهسلا] اح ة كطعلاوت ضر نافع مولا وض دامأو ةصالثلاو لاق ةرماو

 .هعباصايضوم مرقلا ضو و دحاو مدقؤعم اقول داهصز جى طالا نودايهاروا
 ثلوراوهاروا عضو ننأو نيزويمدقلاو نمو زبجولا وع عد يو ةرحار ومص وضو ينكرو

 قعر (موالا ممول يمدال عباصالا سرر !دمرقرم طبع ناذ هركو اجو الا

 2 " صارلارثكاو هل هزبتلا سحرا اذهو ضزوبفد الا ضل ]صوب الامو هيل جز نم دس
 . عمران اوع همت يعبلا كلذومو ةرهسايا (ج)دوجوهلفالاو ولف غنع ل ري“
 وكب دلع انيلارتسملا -فاضا نم رهبان ياهنايتاب سلما 2

 ل !ٌيقحتنو يو اممعط مصاسملل ارلار هلوعميل اول ميرال ببارل ابدل فاو اي نبا |

 يبا امرعباص ١ نط اىانيمرولاو نهتبكرلاو نيريلا ميج و ضود المال اعف < 0 0

 ةْزدانلا ةرههسلاو كرمغو ءارهلا نبا نارككا مركذ ارك قال )هام نكماام ١ كفا وو عع
 ظ دبش 'امياع هنوكو ,ييسل ا عمو رشد نم ودارم ١ :ؤيكو اصر ل وال

 | ريشا ذا و١ ايررسولو زمرالا يندب ىوكيذ يذلا فاق هبي ا وجي دجاسل
 "  مضرلالاع فن امان لبا هسارلفشتالوررمسُو غلابولرجاسا نا كبح
 ظ 000 ربا سا يا كا وْصوا

 و ةرزلاوزرالاو نبتل ولو عدوجسلا عصي انانكو دياسوو شون نسسئارعو و
 دار

 نا 7

1-6 
 وزر هي

3 

١ 

: 

7 2-6 0 

2 

 5-25ظ0
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 ءيضألا هدص نالوكذوخوريجراو تاميتالاو يدح اد : لاو يراك
 امهيقاتسلا امتنا نكي الذ ضاع اههطمنزتسباال ارم اسما :بالصو اهره لة ران
 مدي عرف مب انريوشسلاو ةطنخلا أماو هاعوؤ تنال 7 الا ردع منرجارارعسساو

 ازا ي نون ضقت اهصِعوََس ار اص نانا يبلع دوسان جاسلا ةببجوا

 رعشللاسقملا يجامل قوز بيهن مداها ةداطرد

 ىذاواوه و نيج َدِرَْساصو عل اي اناني هك اب منعباهذوم هولا احا الع
 رر جل يصبو نوبي بف نيب ردريلا نوكت اهلامشو ةهيبلا يب شع دسلا يلا :عزؤنلا ظ

 دزجاتإ هبؤ نال عدوجدملا نا | عيمملا ف دج لالا هزكودوجلاّ اونو ظ
 50 ناد ة ارو دو هسا عريب وهاي يم رهسلا ععيكج اهلا |
 1 0 امن بلعرييواعتف هسارؤعاب م دلامادذ عريب حالا عم وصن ذا مهبصوع نئاللا ا
 0 يما روكأاو و اهم تالوف نا ءلياعدوججسلا مرولو ويد او مهرج سئ صرالا بن مو
 0 سمو ذعلادا نكاي) هوضعو لبر يطذا بولا | يف( زماعلار او داوحا بوشكن اكل يب

 0 0 ل ططرورالت افهم زار يمس اندم الهاش
 ||  راطلو ةرابطلا حاط تشف زصرالا وع تدرج عضو مئالط هكحذخ اذا ب هلاصتال
 0 يمل ابار يدحنو يو لاا ميقا ف طويطومال ده رادقس ةراهطاطر تشي
 ١ 1 نيرا ىوىجسل 4 اعاممازوبمالاهييمسقا نا وبدلا تسيل هِتبنرا نأ هنا نابلس اىبابوعو

 1 ' الامجاد“ بجاو ديل ألا حن ةراص ردا ل ارث يرانا يهتم نعو .يسلا ىف
 | دل يصوصاماو معيالو «ىرربي صم اري سو لاف كلذ هأروتسا 0 عمال قلاوعراشمالا ' ١

 00 لباس عججد الاس هددا همر ظعألا مامملا ثان ةروزملا وميت بوسملابرزغ مالا
 رئاوجمرغ يقيل هالا هقناول انغافدهدلا امرعرر وتو ود ىلا هيبعاص ةيناوبل
 : ةربولاب نع الار انعر دموي فلا سون يي ائلاب ةالصلا بورثلا
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 ا

 يأن نزلا ف ا نا رو ةميساقا ا اذ جول مدح نانا و
 ظ || راهتالازاوج مرع ٍنةثلانلاو ةيب ولا نع اهلاريفل طككذز يل وبس مت ناسل

 ْ 0 , هد( نئالإءراهتالا زوج مدع هدد درج ىرزعالب قنالاوعروجسلاو
 : قرا بصنلاب يره 4 اي : ! ةىبداواعو سا كآن وما ٌقنريفأ دازم الا ,مىعرراولا *

 7 ثاريولارما اورو هي لاو نيتبكرلاو سربلاو كيكملا ماكو ثيدرحلا ارت دارا ميسع

 . براوج كل ارم اد ع يمه علوند (ن اهربل | ىف اك وول برأ ةوبسوعر مس

 (َقأْوَا زوج ةريلتلا/ يا نلاب عورشلا نا ةناعراسلا نعررلا يف لن هسسسنت و اضعاما
 ادرك مو امملاوعر هراو جولزقلا ىكعانسد امال اوعالبلااعرعيدعر رع الفذ زعم اهناريولا ا

 اوذ قيفد نمؤبلاب عيوزملاويصومنع دو هيسنلا لخ افتر مدع دووهسلاأ رم
 .جارلا ةئمج جو ةيلر لا اير نطب تاريدن بداعي يما زيع اننا قسملاو

 د1) ناو عاملا بانوقلا ل ئاف دز غنا هبا تال 2
 ديفا رز نادإ طنش رتعم حقت ىا دوم أزيل عار قمفن وممن 1

 ظ نارا تلعب دعو اص نس رت ا وسالص تضع اريمعس دروسا 1

 ا مناف ةرورملل الص ممر رو بع ةظدلا ادرهر بس زمر ”زلوو دوههسلا نكذ روك م. 590
 ظ 58 كوهسل ا منال الصريفييا يرغا : هجر بمص ويسب م ا

 137 ىيواوعيدم درج ادوج ونجل طز نتا لد سا بكت دل غلاي

 نم“ ريغرظؤ كولو ز وبي نا قلصالا نع نيالا ف ماعلا ةداعنب سحاب حن طور ادرج

 23 روجرب١ ةاضعا مصنع نانا ور لوف ام رضيع هراوعو رعارلا يفر وصملا

 أ ريزاوز ألا نصر كاثلارماسلا نك كاملا هذهز نا هيشوي شمل نلمس الا دبع
 يرماوضو دولا روصو رثم مو ماعألا )وزي عربخأت لا يس ن١ لاله نعلكنو

 يمارس جبسوانسال يدب نوتيلا هدماو يلا



 17 ١ 129 اع انوضودوجدلا :مملؤكالو نزال عروتشلاةناع الار هتطاتب أ
 اممم م ةاسميسلا ل

 دج راكي عا هز بلَيَمَتم نيمؤملا نطو اهتبرلاوقةيريلاو ميج اوع منال
 ظ ناار هد هاهربلاز ارك امرق» د اتيكرو مافكو ةهجحر باراةوبس عم .يييولا دبا

 كيرملا نا لتي لعو سل يزيكللاو ريما عنطو هاايقو رنذرمسلاثيللا اهلا <
 لالرّسؤلان ا ياوجلاو مب اولوقنملو مد ان صملاةوبشأراضعالاييعدوجسسلا بوصو ىنوسقي 20

 عصوف نماجا) مزال ابحي ومو نال كضعأالا ذه جوجسلا] ناوعو هاا كيرلا نهب

 ةجولاوضو عىل مهارعاسلأ نال اباودي ةرهسلا ىوتل انزع تنس نيبكلاو سريلا
 يصنوزلالثك «رعصقاعوصو قصلوزلا لثمزاق ىلع هدداوصربا يور ىذو صرالا
 وارق تلتخأو يادعلا ناك زاوجلاو ناهلا قنوع يملا نوتكموصو
 ”اظرتتلاو ىروازلا داق زوجا مرعيرودقلاواممجن اونجركلا متم امره اظو ةزخاو مرق
 ومالا طا ءاضتقمو مزال ثمنا نالد ددلاوح بوكرلا مدتند ىهسلاو عونولا جيتس
 انكر مزوولودرلا هوجن سم هيندو كد ينام للا فو ترض كري نا لت دجسمو اوقات
 ١ باجر انت هو هني دو د يزعل ياعر بوبر يمارس وولد يدم ريع
 «بْييزيلا قوت «ريطرف نعم ناب ارهشلا ج رشؤ ةواعدبوعاق نبا ةرحإو لا نيلويفعلا واع اص

 هّراعاسزلبف مارد 5 «ويرل !نركيال : ,ىىبسل ارسنونرول تعوالايفع الا يىص

 قرب ا ل ريقي راسا قالمنالا ن | هيوم و عمو
 ةضان ولزاذا 6 ةوارقلا ضرف ري وهي ماقد عن قدي مل ىوكر عج وارقلا
 مييعابرلا نم نيرلولاف قوافل كرا ذا ادسفتانر(ةونرل ادور غب مو جداوقلا لترا
 . ًارقاذا(ثو جوارشلا ضرف مدقوعم مارقلا از هدجل مار دوعول تعض نقيرنئالا يف اهاراو

 6« روب طعنا بال «رئرلاداىلا اوت اران ةقياسلا ةرومضلا زي عوكل سوندلامعب
 ورا ةذعو اناا عع وصال فعدوعفلا بولا نوكدلا نم عقلا طرتشيدو امايلاف ه دج

 ما رم هدم
 1 و

0 0 

 "اها م

1 
0 8 
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 0000 قلد نانا تلا ياست الاف زعؤ يلازت
 اماو امون انالغىرزع الص ترش تسللوا وعلا ؛لرتولا» واًضقمو قون ىلإ نع

 ١و
 هسانلاىإ

1 
, 

 ه

 ]| ىاولا

 ل ١ ترم عر ئسول الا عضبدع عرفو يرل مهإبلعقلطفلامان!يروركلاركذو در ررااورم
 ع انوا دال نشدد الاتفوةباطا وموصاصاوف را ان هضم

 ضي

 ديدن موا ورا رم تق ماو نيل ادا ىاوبص | يرو رولا هركذ يزلا لوقلا نام وضروبا

 ىلا ف وعلا ضطرتفلو ىلوالا جاورلا ييالاو ءاملأ عييعبارلا ناورلا هرهد اهئادظانلا يطيح

 - دوس تنال تلال ةدمإ ةزماولا :رىسلاو وسلا الوا لوو 0 مونرو 5 ل د وعسلا 0

 ؛ارّرقلا بهزت موكرلا نود دوجس اراركت تركع اولاتركد مالا تاع انزع زوالا قالا 00

 دروسا نائل يوما فو يونا تاعكرل ا دارعامل ينعملا هم بللي الكرب ان نا
 راشإبلاو ملاطرت عيترم نيش عرضت لوطن لذ دوصسل ايرما هنا ناطشنل أمعرن شم

 ةركحؤلل رلرازي نم مزمو يبن نال وسبنلا [جيتو برسل دوج مك ىلع هدن اي ديوبلا
 | ٠٠١ مامات ساق ايما دظ | كت ددلا نام ابطالا جن يف ىود امرت و

 عرسك يمس اولاد اما ًييرستت دوبل ريت مدالا مآ نب نماكبد ذا ذ داو لاةثيح

 نإ اركش ابا اورهضإورهسملر ئكلا اؤار مرمر اوفعر قم نونو أيل يقدو مام

 لم بلر :ةلككرك :ال ادلاوارؤانككررهس يووم ارضع ا يقمعا
 عبط ققحت مرق اط ةريمؤلا او لمدمم وواوعلا تالوقلا يف نام هعيست | ؛[ذوعألا

 دهنالاراركتلادجويالو نوهزعلاع باص نإططا ىو نيتبكرلاو ثيريل | كرماو دهب

 ظ 58 مالدوعتلا نم هررقب امشاجرجن هنال هبجاون نّيبرهسلا نيب ةرلجلا يف ةنيئأبطلا 090

هروب جوعلاب ةر سلا ىتوتفمىكعطمب يشل !براقام
 ظ 00 0 و 7 تح د هلئالاو اهبل! 

 ازهر . هزودزاجاعراعا مزيل نعهتهرص لباز اذاهنا اش من ركذو ةنناثلا

 ورا 1 مليلإلو زابحورلا رع امروؤب هسنار عراؤا ثا حيز نب نمسح ا ةاوراس نم



 6 وردشان هالو نا يول را
 ١ نياك ةعسلاو يسمع دل هس يل ع

 || تو يو اياينصتس ايالكرلركتل ادجويل ابهنمو# ابعت !يزليف وألا ةههسملا و الا طرشي ماوهو
 ٠ ْتْرَرَو , منو يكمن نامي الاداعبل يرعألاو نامالا ةضدركشل يلودلا زها يا يوالا ناويف

 ل ةرانايلعرم اق لاو انكر سيلو ةنسلاوص انعم نا اسس عنهولا تاب ياةنسلا
 ناتيافركذ امد وسلا, (ٌضعا عيج ليام رِقلالو سم عضوو غيريلاو سارلا

 ةاا "نس برت عكر يْؤآلا ةرهسلا نم وسار د روف بلح هذلا قنص ناو

 1 00 0 هدد اوصراقوانيتبكرل لل نيم ورك لم 0 0

 ١ _ نسق نيريلا نإ بك لع هدا فصلا قو ١ قرعداأر اف اولص حبو مدع

 | قطاورع © - اممثريلاف فر اذاو امعفيلف ههمو 7 | مو اذاذ هبحولا دوس (

 0 / يو اا

 وع جوناامالع مقفل بهذمانع نا مدقتو ينعم ارث لظنالو انرما اف هزعفنف تاعكرلا درعك 1 َ

 لفة رم جمب لو ويسلابزنا لا يع هنا عمل ناطيّشلل ايعليقو
 يا | ةليالكا رسام ليتوو اصملا دوزوقلا يف
 روجسشو رانْأر وعشر وعدو هرظا ةهصو ب لّدناذ سيب ادهسب مو ل

 ظ ةعباتم تين سلابانرم اما ةإقنهسا قيذوتل رك اناث ةكرالم

 تملالاقو ميِد ارم ا نط ادرس جوججدلاب مري نب هللارما ا يقو هل

 1 نم مؤ عرمرم و نوطسم ا دج انبر تنال ىلإ اولاقن مير

 كيوي قنواذ اوتو ءاهي هللا اوركشف اورسملاعب ابر اذكلا ةلاع ىلا وشنو دوسلا
 2ىاطارع عرتلاقضوحيزلا قيذوتلا ةيعئل اركش قوانين ارهس
 نمقدضزنايلا ةداّسا لوألا: هيدلا ريو دوهسلابمالا لال ههلاز

 20 ظ 59



 ظ يرلاي ليي يحوم ريذألا دولا رقت و اهيمداعيزلاإلا ةداّشا ةيبائلاورالا

 امان تالرالانم نكر ويقف يف لص اواو اسما ةالصو ةوجلاو يملا شين را همني ملنإو جالصلار»ا عقب >

 نزلي نالئؤمورزاز انكرزلامووقمو يفصل نلرب سلا معلا عربا ف: ماعا قون لامرملاو ةرنممالا

 0 " ديينلاة ؛!ة دق ىوليلا انزيع ضوطملاو نقف اوؤلتخا ناو ارش دارعاظلاوره لنا
 4 . نيعزع 2 أهي هدلا ىعر 2 دروع نمسا دبع وملإامالا ثدرمل ومالا يتلا ن

 ظ « بها دبع لنا دازمإلايف [قاقروبنلا مو ىلع هللا فص ودنا ل وسر هزع

 0 انم تان لق ماير هدبع ار نادويتساو رويل ررهتتلامرانو نعددلا يصر
 1  رصأر ةراشالا زق كلودو روق ال اريرش دهميل هن اف لع او تنداو يا دوست أيا

 1 رولا لاق نارا ءاقشيع نعي كال تعتد تنام يتلا فنا 0 نويل دوهتلا 7
 0 ةيوالزاواولا ناسا ماورلال ولو مل /ر يعم ناو ويسمي وكروت نإ تْعَس نا 1 يا

 1 يرويل سورتي عددشم دس وس دن ل
 8 ولان دعتاف حنت تنم نادال اياب دا تالي هيوم ارد اه ا 0

 راو 2 ارز دات ىلع اطصافاءاصو ار انذار داروالمعت انيإلماعق انهلافبزوالا و 0

 1 5 0 ضف عَ 9 يالصلا نامرا نم نكر يا نمرف ود الا ضرفلا حيل ال اسوريصالاد 3
 يزال تاعربا فال نيقدا شل ١ ةئبب هيفايناام روفلا يفضوزم ا ناانخيان 7

 : اة نال نمل رانا نعربزأل ا روعقلا يا هرب 6 ريزلات طرتشيدو ابصاووا ني وياضرف نال 50 لا

 ١ «هاإ مؤ ءطجلا اهل ةيبلص جروستلريطالا دوهتلاغاد اوي هت من. : دوالتلا لس | 58

 را( ١ بام ربو حايرالا وسل ايرتشسدرولاز ان مالا ]م «اماريدولورومتلا دباب ؟ركزت نبا" 5 ١

 ا 1 رمل ةردتدلا نفر طهيارشلا منور اَيغابالا اهبوتجبالف يللا عزمسلاو تايجاولا منور الغ : ا ١)

 || 3 مانواركاز اذا قيتسم سؤ ادادجترلذ ل ف اعبلااهدام مشيا هرم لوهلاوع ظ

 ]0 ةدمفلا ندهن نازي دما اًيانرسوا رمال رمأزول الو

 ميسي سس ني يي يسب سي ببسي ب وريم



 1 3 تتييووامقلا عراجؤو تلطب سرعت مَ قسما هس لآ قال جرالا
 | ليش كنب طو دلت .ونلا رمال صارلألا شاص نيمو عولرب تريل مزاج .اياهب
 ' ةرييصالا نوفلا اماورتو طوا داومالا ةرابعو اهتشكرو اهتطرتو ناليمالا جومت ل

 ا ناليورشلا/رم هيلا وا نوقلانا ةدلع (ىل نوعا مانا راسا ةيم اع ان ايف اذا

 الكورتيزول درا ىنجولاتا ىواستلاو تكلا انهتئائوَدالصهرضدمتي

 (يالفتع ارتسالا عاوه نيمو نلرب تريل اهينابو راولازيزعلاريعجشلل قيقحتلا يف م

 نانويتف ا ناد ناطر ا لق نساني ناللا انهو تدقيعنناءونلا 0
 دووقلا ةرضرو ٍوعاووفل تاويل ص اصل وداع اوموهو هييكر ال اهتبط لوعلاغع م
 رولا هددن رنا قالّضالا امد رمل رعت نمر اهو هتشكر ١ ا )ا 0 0
 ةئدب كفو ةوارملا ةزصودي ةرؤيك ةئرعم ام!( ضرما زاوا ةومل أم ريس م ا

 كالملاوق ةبينر رخل تاقصلا ىإ لاسملا م اولسلا ة لعن آنئاابرهام ةقيقم
 ديؤي ابريماب لقناهربعد ترى ا تايدمل ا متخا ناوتفو هروممتل يق ونال ةرابعلاه ره

 لاو وارعب موو هلب افمو ادزعرسلو نسيامو ةالصلا ف نمرففدإم سب زيرئلا ريالا ا

 . انااقتسمف اطوال ينيلادس اغلا هاا نين يا اوصئاداقتعا
 0 هقوؤعكل لككذ نوكيف'ةصو م ا : تاونصلا و انانكهو) ظناوبد ا و كرولا عل]“ 7 اذن
 00 ننسلا داوفاناريفو اهعلا تزوهلا قاف ةيثو:دسلما تالا, الامل ناسف ني
 18 مت صرف بع 1 رم لاصم ةصورم ا تاولسلا تا“ نط داقيال ام وسم َناؤمم ىرعاهل لاا 8

 0 1 ,نردبلا ىملو انكشو ةروبامور وطلال يقامةينسد اتعاب اهرخعو شساورلا نيسمل ان كب 0-7

 1 فوط لو حومة اهلا وبين انسانا ةذوم بكا اع رطعاب شل الو داما 0
 الإ مارؤلا ةمضرور اقنع لم نزسلاو نمرفلا نم يملا ٌالصر دع حوش ام زيي نول فتم 1

0 

 اوف العقلا ناوبملا تاددرل يل طا للاب اعتماد اوربسنا ورانا طل

 هيد زبييعش صرت (نأب اهياددعأ را ىآ :لسازبست 1 1



 8 0776 . 7 ظ00010070 0 -> مكنون 3111

 00005 م
00 31 - 

 0 5 م
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 نيش الى ينو ضر نزلا ف نملاو نمي ةالصز ميرال هراّوتعاب ضؤاجهلك
 عقاولا قاملا هانب مزلب ارحب اهب امرلصو اذ اف نايف ج امعصلا تالوقلا يللا (رثدإ ذاب
 - !يهم يزل ]ف نيتدكر م تالي ِّقادوداسضلا ال ةعاركل ايف تباثلاو ضرفلا يلع
 ميجا لصور زال ارمفلا طرت شيالو دري نعضرؤلا ةوصزيمتليإ للا ةريمزت
  ضورخي جذنتيال ين حاضيا جعارلا متداشلاو نزلا عملا اني دلع مزلب
 شولااماضلا ةينب يداي لقنلا ثال دارمالا نازك لقتهلشام نا هدائعابيا
 ' حل عر يرفض و ف امنؤئرملا ّمالعلل يْرْطاَو نِسْنُجلا ناو لشن ةيئن يداي الف
 ارضامإ اههتبن الب ىحعي ايريس ن0 ن١ الادايعلا يلع ةضيرف ملا تاوطملا نا يفر
 تاىكر هرمنا معنا ككذكو طز ةييملاو ضؤلاوني ملال ارضين نامل عوز وجيل
 زمالقما لاتمارمالاما يفودثموانلتام ريم ةنسلا نم ةزيدؤلا ىريال» ةنس امو ةنيز
 ” ©  يالصتزاجإللا و نزلا وبر لفنلا ةالص م ضرؤلا ةالص نردنالوصو موو 'ماولن
 زوج الوزوخجيدشعلاو بزل اور معلا ارض ةذساهل و بمل الصف موهلا الم اماو

 ٠.٠ ب راينا لع هن دلال ريا ام السن [هل ةالصإل فا ة الم |
 مالا نومي «لعيؤلا تارولتملا نمانباوعارص اهلك فتملا 6 الر الإو كوف يبس امعريعو حطم

 )2 لالارويزم اروبا فزع بارصلا نيرششو ةعبس نم ةكابواسرف امي كلا
 _لارقمريزالا دوعتلا ذو جوج ساو عولولاو ج؛لقتلاو مادقلا ضو ددنأ محل
 ديلا هولا ةدادإ لزم دا حارا مالا هدفي مرتو اطر 0 دا
 7 كمو يفاذا و راج انرعربديد ابهر اد تام ابوحو ةالصلايف عورتا ةومصل الرشاد تاون اهينابو هذه راش تل ديم اا عي جيلا لقد هطدوقينسو هتك دوقي حس سل قالك رع يلدتو
 ' نقولاوةلْذلا لاّصتساو ةروولإرتسو ثلا نم ةراهبطلاو ثرما نم ةرادرطلا
 ماجا مانا لاب معرس ابهصص ماورل رشم رداعو يعل اوةدنلاو

 جوارلاو : 1

 0 اا يي يعم



 | ١16 ؟ /م ريو دووم بوعلاو هدب حولا نوأو مالو 50000

 0 و قيوم لاهل وهَنَمَو هللازضفب مرع 1 الاو

 ْ | تدي ا وشد قيلت انه مامات داش اهراوبا وف قبل ىب تالوطم اسك !نساعجلا
 ا هلضابع جورتلا وطلع ًايتوزدابو 2 تاقلعتس ف ل سفريرت هاش امويعإلا

 م,ابلا نوم مالا نبلا ىلع عن 4 ىأ ةالسلا زوج ما ىلا فعص (لا قطع نم

 ١ طلبي الامل هولا يزفسألا هه و رماطيعالا ههعو ةرموما

 هته هنألا ةدنام ةساج هباربلا فال طاسو ةنبلو هر نيؤصن قتلا ٍلصب
 يعينا قاللاو دبل وزع نيعر) هدصف نك يي نب أ ولكو ئروثكَن وك

 ةرمساج ايتوصوع قاشرلعإنلو نارماذ نابولاو (نزكولمملا نا ازاركو املسو لثم

 هزمرعاطلا ارع :لصلاز ا ولا ايبا يرزس او ةسالثل ادويارملان فدعا

 نيكشسك ج وللاواوبللا يا رسال نوي يلإل (ذالفرحمد ةفينع لإ دنعيا رصزمع عوفلا يا
 نياثلابو ن لس لاركيويازيشل اني ا)وال ابر اهعلاهوقلرم سلات أميني وذ نيعونعوم
 1 8 نمو زيك هّساطبو حاط نوثوعةالسلا عفتو هاجرم نوت اهزيبكلا سمول ولا يذ١

 ْ ١ 1 بونك بح الحب هنا يف يرعس نكي مل يزل ابوثلا يا ::1! برعم ءبوشلا خب الا ذا

 ١ 0 الاب داوم او ركوب يمعلا نارك ويا ساص ,دهشم سيلا اذع منعم تزل نيد ودم
 ْ ل : 00 هطسورو ةطيأ هزلاوعذ الام بطم ابو برم اريع 1

 رؤ ف ءارحاس دافئ موُقنو ةناطبنا ىجنتم ا ٍءاْولاوك قره طوع. 95
 0 ولنا فلا ولرتلاو بؤناليضحو ا لواسيك رخال ع يلح ابوك

 وسلال اا يتسلم هدا رع كارا دا 1 يل

 ظ 0 ”وارتو فلا طنايا 000 وت مام لدعم ةولودابإلا ئ
 لامدإو هرنيلت مرعل ةؤلص تزام 31 لأ روم دساروعرماطلاقباو

 1 و با 0 ظ

 1 ' 1 . ن
 مودم بسام يريتجساس ٠ جيوب وو سبا: بوجوب... دحض 17ج دج نإ 0/01 يت اا 1/77 با

* 4 00000 



 انك ة روز مدل تكرر غبلا كل ةرضدالو ممرهاطلا فلاب سس هرغع دب ماا ال١ 0 0
 اما زئجلا ورراولالالةيوعلازب اسال لجالانعر عملات ةلوذلاو لاق دارمالا») ميل 05

 يبي راكتلا نال هيلع ةراعاالوا عبو صبة ودام ا ةسائل اليزئامبت ذو م
 ار كيا ةسائيبصملا هدب هع نا ناذ لاقملا مامالا لام ماهْنلا يف 0 وسولا 0

 يتاورمالر مرومام ل شولاو ,نعئرم ةاوهلار اربط ١ نال ةسائبلا حصن تروعرامظابالا وهلا ريم يحيا

 دوقوللا نام ولو ةدروعرتميب مرد اذ بع ةالصلل ةداعاذا را يؤلاهال امج ازا

 مذ ايزو لعل الو هب ةالصل | ىهصمل رت هرغعركر'معوربرخ ارجو ثا هناابرع
 > هدف هسبل عقمانم يودارتسلا نز نأ ةالصلا ءىموب هرتعوع ةردقلادنع أي
 ا هتالاوعت وللا يف صن قولؤماو قئاثلا قجرتسلا نا كعاو ةالصلا لاعوعو ٍةنارلا
 '  انيرحداؤواومو هس نعرتسلا بجي اقر عيمص ضزل نشسكأ انكي ملاذا

 اهبوتلا قاستلابايرلشتكب ةروعلالشت ضيالو |. ذر ترو هلّنمو ظ

 ركاسفلا عم اننامر يف ثداملا بل ريفيو تمل رالشتلاو ة ةر ون نأ هذه

 ا كار اىنملا دوجوُا ةروزملل ضي ليلا ايمي ليسلا نان ةشاعاشلا مانا

 أ ,اىالاي هدغاد لص هن اذ طركو ام ننام ا[منلاب صرياو هسا اسكلم يف 3
 نافاهرنعو ةزانبلا ةالص نيب قالو ةلمجأ ف تاس هنال ةالصلا وري الو تنور

 ا انايريوضيف هلع ردم تنبت بن ل هل يب ماذااما حابالاب ولو راسلا يامرمو

 رق اطيعبر ناياىلاو يو ليش بوسم نوردرشلا ذك عاوتنالا اوت موعل
 موزلو ءِاذْلا قلتخا ةياهلا نصيبشلا ةينهام نو مناي ايراع الس عت 1

 قيم امرهضاتلا ييرتكل مرعولاب ةررقلا تشدالا يف | الب بولا ءارنس
 نيوتضيا عزل يبا يزلا واط ا اىلطمر اضتنالا بكر بعو ايعرنع ءنمكلا

 ةلكعو ىلا صاب ب هيلع نمي جيبم ا هولا ين اما هقول الؤا هلاوتسا دع



 ؟س »+ لص (ررمو رص ادهمو مم اوم ىف هلع ماقم موقت وسلا يرو زج ابال ايل ءاوعل

 . ةونهلاو ساولاعيد وس اسوي يانا د مارحالا نصلالعالا يت هريمضقتوا سال عبب»
 : ساهل ءطوتسو تسلا موزلل هللماقم ةسفلا هعابرا ةث التلمود 00
 "ا 5 للربط مدقورعاطلا ع برلا تريتعا ١ذام هصاع أول اسن اوم اف بدلا ة راتب 5 ّْ

 0 يدار سعال غنلاو هعيجةساىند اوك مسج عابر الث اوريثكت لو راح

 ةيويسإمم ١ اا ةساوب دع

 5 در هضم 0 و 8

 داتا ان ةدرع 5 مماءزاج ف اكو ةوسو قفا لوالا ا 0

 نم ظ
 ريا نر 0 هفاعرشو وعم راسا هداه قمل 1+ 3 .-

 5 عروكلازدو ديرو ل ابابا نيىاانلوال انايع مناع نم صال هم بوت ٍْ

 ظ ا را م. نول | قالت )ويل هوم بصو نوازمرعع ةسيملةيزوعزيسول :ناردلاف لاق 2
 ١ عريض ةسسماي نال الث تلا لوزت لو ليم لا إلا ةساذيناا ىلا 3
 ع ريطي نا ظنإو تلق لاف فصلا وجر هفطلا ك|ودادمالا نارك تونا نول لا

 0/0 داواوهلاب هذ افعوا « سسك ذو هلسع نم ئنوهاوم اع 2

 مين ل رعت أ مارل ىدبابجرو ةروولا ضعت ريسا# ةجوولوئيازور طي د ان هئاغعو يانا قو

 0 يا ناس اوعس لاس هددإ هايد تول 0 مراسل را ا
 - مصدوم هزي رم لا القسم نأ" أجدر ل 1 مت كو 2و طع
 ادا ةيزطشم ب "يلو رويعسلاو هركرلا ا دالربرلا مث كسي نتا كلانسع الع

72 
 كب - سل 08 انااللا ل ل لال مويس < ل ل ينيب 1 0 م 00و سب ع يا يي م سال 0

ْ 



 مالو ةليقلا مالعسب بال ميولوألا يف ىالثلا ناره طلاورزل | فلات لمت رتسمب لمقوو
 | ررأإلات نيا يلا ا1/ فو نيلئلالاب ّسينربولاو هجرة سرا
 | 0 هرمختر تنسي دوك عم نكي ع اهملا تالوملا يداي قوف نيردلا عئموو نيزؤفلاب

 ١١" ةوابع توفي نيريلاب ءرسو رسعبش نيزؤلاب هريرسو يا هقشعر يعبر تسيالا» ١

 ' اسلاج يراهلا ةالص برنو لمانق ةرملا-ىمكملا ماضل لاح ا عضو رو بز
 ] يملا ةينموو هردعرلا ىنامائهزتسلا نسر فا هلشاوك هيلعر اداموامع الار

 يذلاوريلا ىف لاق ةأرئاوزورلا لاع هن فلتر يلعو رولا لاح هسا ياكم

 0 اهولكم ةيدانلا ةئيهلاب لصق الامرتسلايف :فلابطا ه لصجي هال يلوا ماو هححريربطب

 00 تافسولوالاإؤنالثلاو ةرورصر نم لجلال هيلج /وموهو يو أب ىبلام )فد نع ظ
 ليصل 4رالادز ارتال ص نوسلاو «رئرلاباّيا اماقوا ؛امالاب امياق ىراعلا بص 7

 ١ 000 هرثكو عباررماىقبو ةريطذلاوعمدقتيزلال وال لضم الاو ءانسد امير انوتالصوع
 | (يوعؤ فلخ تاس تس نايراع فصولو دج عبي العا نةالطتاوسدراها قتلم يسر هولا

 1 0 4, ,ف قر مدوام ام امزجرلا ةروغو د ءىلا سبور ف قالا وعلا يحركلا رك اك ل ا 0 1
 | ؟مدشن ةركرلا ىيضو ةرسلا تدباماقبقروااطالا كيسرطاةلرملا جر ابحر نعببلا ةيؤقت: 02 8

 مديت ارسال لير باب اسنم لذ ذاك ماورلا ض اف 9

 © موكل ا,وربؤصلا عارم !يرلد كنزك ىيلىبملاو !ةراشا لمرلا ظفليف و تينملا نم ئاركدلياتو
 نيرو ارك وبقي نال عيكس هدلاودصوبلا الو سمو اهلا ظسلاب سابالو ةدوعمل 0

 ىبلاؤو يو انفلا انك ؛/مضابصلاو «رغو ركدارعدم' نمر ضأي نواصي
 ولكم هرب ازول لا مترو فلا يف نم غل يئكرلا ةروعلا لعو مد منرمدرظلا نع
 /؟علالر قدب ,دعركربزؤل !نركلم أننا 1 2 98 امكرابسالو ىف رب يعركي كر ا

 ف نوشمكمو ارنا الناو ل ناو لكو وع ميداو أنسب ةرما جاوسل | ىوث هأرناو ل
٠ 

 نييام

 ل

 . كتتئومؤجنل ك0



8 
 0 ه2 وقير والو نا وعرانود قفرب يعرك ةذاها ١ رسلان 0

 0 يلا 20 روع تيصسلا فيون نا او نو ارباب لولاماعت ةروجيريلاكو نا ظ نأ
 0 1 اب و اريهطملا هَىَيرلا وأ كولا يفامانع ؛زعراصلالا ضغدا عددا فورا

 7 1 رقت واسال ةددع وقيل ف هيعراؤص ألا هرعوهزعس كا ظ
 1 ١ خم كرا رك ترون قلاو ةنائ كولا متن اهلل ىلا عراك | نم لالرّسالا همواهنبكريلا ” ظ

 ١ ١ روع اضاف ب (ىلا نالو اطابيتصا ودرب (نكفن اطايص ١و ضوموضوملاو وذ 1

 97 يا ىناثلا دس و كيدرملا نمنفؤداى ]هاو طق لهو مونمولا ماوه (يلاب

 98 ير ع ددضادايلل تلا يا ملا 011 لترلا لكي ملعب نا د الوغدإ عموهفالاو

 ١ دي هلام, رب اديس هاوتساقلا ا دولا ماد ينو عبو قالا تخ

 ربفمو 2 اراونوع اىصريل اهّماط ملا يا تان اي و ىومدود ةر نا اهريماهل
 الواب“ هير دا انج اك 1 دهم

 ١ يت كورلا انك ةيقبب تيوستساو ايههعبق تع الا
00 

1 0 

 لس ا ا تجي هدعدجت

5 : 

 انت

 0 نوعا ووامط ةدرم:ررعال )ل ةح لا توام نانقاؤ#
 8 00 0 نا تجلاامإور.رتلاد عودبلا يواليعط (قاقتا ةرداز اف سعسوعو نهارلا (ٍقتعا ذا

 00 امك ونيل امد ايدل تن نبل ايليا نا .جوالاو هيض

 1 ا ع 3 دواره زمام نا عرس رماو ةمال قيقترلا الش خس وراضالا ها
7 0 

 1 1 2 ع رالرزمالا يوالا» ةيئيكا هذه هلغدرظعا نيرُملا نارثد 5 وسلا اله دام نا

 رافدايرامما ل كتكبق لا لوو عن نا ءامالا يزيل نال نعود يضعنا عرشلا ينام
 ,الضقلا زمنا نيرا تايطمضيرؤرلا تاهدام ناوميطلا سد نراوج سافر
 56 نع دفنا رع نضرل ةبنماب نك هلازكوعو زمالل عنا هركي نادال :مالنو أشك
 : * اكرصف ورد ىلا بله ضسبلاءامإلا ين ايبسلال عمشتلا سين !ىخبيف ننام اما
 117 "و ىرشتو عاشناههنا ريح ارميا ج.م جروعلا نما سل اهدرتو

 1 ل 000
3 

5 



 17101 لا نيف اوصو ملا فاجره امزطاب يني

 لات ناهكلاو هبجولا اهنمريرظامو نمّرشر لمت دارملاو (هزمرمرظ امال نيتي نيدبياالو نكرر
 3 نم ناكلاو هولا همولو عيبز اهلا ىمل نعّجو ول | نصر مالم !رلعدالو َس ابعانبا و

 3 مو 5 مقينجو | نع تاور يفو ممأإلا هو ةداورلا صاظ ةروع ترا | عادذو (ةروعلا اهتم 2
 5 . ريصو لامكلا لاترعلاو (4مرؤلل نشكل ةجاحل ا ابيضالا يف هر امهاوروعلى مل مقل وام اب ٠

 8 هازل وجو ةروجمىب نوكتيبمزالتال م امال الصلا روع د عوض مبا

 29 اهني كازتنسلا مرعانلر ةرودلاوافتناوم ةوهسلا ةيشمض مدجنطونمظفلالع نال نال

 اجا نا نيّشلا نعىرهارلا ف و رنا ةروعالو ةوبّل اي كطساؤا درمالا هجوو تام سي ْ

 8 1هيرتالاو اس مرتلا ىنشكك هزشكهركر تكل ةدلصلاز او عنجتال عارؤلا لل نئاعتب)
 0 9 اددراضو ةالصلا يي ةروزملا مول ارهرهاظو امزطاب نيتيادرلا ج وص| يف كاك ادهلا#

 راي وزباره اطل ةروعاعر ١ جيهلا مرش ينوطفالال اكو ةروعلا © اسيرالاب

 ١ يي ايض ةفوعةرلاوشن اجرام ةرركي حو ةالصلا مروجي سبل مرعلا ناووعل |

 يلا يلا ماودنع مز رتعا يوتطلا ملعيو مع الا ىف 5 ةروع هيمزؤسرتما

 . ف نردلا نموف) نيرادتعلا) نا لم خلاور زلال نبل ملا ربع د ةدوعب ظ
 هجار فشلنا 0 وودعم ن لا جا يعبر ١ لسشلا قع ممربملو ةروولا قع

 1 . ايساع ىطقم ناملاذا ملا لفنلا ل لو ازيلف ن 0 جالصلا وع وضم

 بلاس فرن الثا ةرّكو تسلق دوابوير ىلا زمملا لحي لك رض الا ف

 1 زي مايكرو 4 ايزو رلاعيل 2 يدع بكرا ِ ترم 7 0

 ٍْ اي بولبلا» تكاد رو عروعلا نم اهل امها خلا جال وطتملا ركذو هنن اعيوشك
 : الوزلا نم | اوفر د ار ممتلي دملاز -ناولا عم اقلا

 ار هكابلاذاذ
 يع زعااو سلالم 00 هريع هاردال دا يلوتسم



 + سم 7 تي

 ©  قا[ناوطيمجلا فمهع يرو ,لزاوثلا ئ اًموض ةروعايوص نأ نازالاب ام مدقتو

 ب -ن تريجاذا لقول الو عو جلا يف لاق ةروع اهي وص ناب ةييَِسل اب اهرب ع مرع اللنع خيح
 ١ لصحامإب ايمألا | يلايوب فاد ةروجربلذا هبثدالا عاريما بال اة هجن ام ورش ةالصلا ةاقلاب 000 يدا ا لاو

 | عطيطو هنت ان“ يف زال نوصل برهم ىف نالملان النمص اطو ع امملا نالوقلا بحاصلاَقّرْؤلا ف هوهتعاو ةنفلا
 ا اس عاملا نك ىطرقلا م ىلا با( عملا هلقنو فسم ا امام ف أسوهو هشلتو هبط

 ْ مولر نزل ملم قلنزب د ولزت ازا ةروعت ١م اوم 'نلكاذاانا هل ةنطفإل نم نيا او همضنو

 عفزيرم) ليؤالو كلذ يل | عاجلا زرعس نقي واجد بداجالا ( بلا يم ماليلا زي اناد جعل
 اويل ةريزمو نميلا لاعرلا هد اّسا ىم كد األ اهريمطمتو [هزيبكتالو [وطببْطَم إو نيرا وص١
 لشارع جروعلا واضعا نموصع عبر قَسْلو ارمانؤؤتنا ري ) مما زنع نعو يزن

 توت( واورركلاو ليبقلا] وهضعلا عبرت مست !لفسلاو شكلا زيالاو ةالصلا ل
 هلاو ظنلا يلإ]ظنلاب مقتل انه ةآوملا وزعرنا نم ةويدمأوا َةرَمِْدلار ايعالا

 رت نوي ىلازدع نكر ءاراررف ن(ماذايا ةالصلا ذم وليد تم ةالصلاو كلان
 لصلاة مو قار ىلا ا مابصالل قي لور ياه ةَع ةوهفع شرلا ءادارمتعا
 تايب ال رقم ككلذو ىلع لاه ىدرملا اهراس لاق هّنس وم را لادا رابعا

 مخل ةدودام نال هير نورامأل امال اداب وي وس

 نانكنالا ثري نما يحال يف روز وون فلا عم :بارلاددارمال ياخ رورملل زئملا

 ب ةارط ادكو ىو جئطلادانواساوزفلا عندي عزا يقل ةرجزءاونعتيلو
 ردنا هيرثو فاووضعيكيا دهمار عا هدانا الدو صاروضعاعا باس يتب ها 7

 متلو قو هطول راسك وت بلال دويلات عمق مادونا : 2 2

 سكزلاورماولاوشملا "ل "لراس 0 (نوليف 4 ' ( جريل عهتوم ن4 نن اذ عيسلا هانا

 !) رثو و ضعاطبا/ةركزلا ىلا يا ل امرضتالب عريرتنالاو رصاو تصس مرا غن اب ظ
 (ىنإو ةرسلأ عرببب امو هت رام لايو (طعطلارع هد( قلالاب نايشنالو باوص

 ١ يس سيستال تن راع

 م

 نات واد ا ا

7 3 

 أ نيو ارتد عشا

 الافونمع ةن



 "ديوس مورد يا عيل تربل رك ريتعموعد

 نيبب عزم م ميلاف لقتسونمحيل امّرلا اصؤيباسردلاو يسلق وضع امم باب ةلعوطو
 وهلا نم ءامعاوع ضاشكلال فوتولو لاقفةر ولا «نععانماشكتال نمت شئام 0

 غلا نوي ءلشرررلا سلك د كتملا ءاضعالاطصا مير ول قزتتامةلجنافو نب تولان
 ير اند قاشكتالا نم ل اطنا كلزو اسم انرمجت ف شكلا 5

 نك ولدوا اهنمصا عبر خليب مناو يب الاوىبملا اعوام لد ايس كونك
 عرورهلل انرزسوطعياثكالا لق نال هترععلا عنو اشكلالا نر لطم

 ' ريوذلاوئملا 3 اوموارمالا ل ”مليلتلا ةس (يل ا قز مالو نعول ال ءارتخلا بايت انإف. 1

 ٌءالصلا يف ْمهدبال , لابقتسسا عرع سوفا نانلةددضل|مالالاباقنددقفلاو هلا هلا سني
 0 ثيك نيو عوهو مذ قر ديد نم ناضو ملا ناو اب اصا زجر فئتبلقلا , 0

 ون

 ءاميلا ني هداف( لابقساازمعديرشمزعرل صح ايجتسل اذ نكن رجلا راع ناموا قرع ليغ 1
 00 لو ةرثئاس (نز!لامل اوب'ينو نناد ئحملزني نم دززع نيدإلو فيدو يلا نع جوا لضالا ” 0

 ظ زوكرلا كيال ارحل ماذا اعرم [رجعبلار يقيل  ّبارلا تناكوا توولاو.ورزؤاهو قيامك

 «ب بوكر نكي دازباعاريبكا خش 0 هايوا هل: هدو نم عزهكيرك مو اب اذ اهيلع

 0 هاو ؤح نأ و اهيسوا ايمدأ ث اواو دع ناخوا نيومادجولموالا

 قوفارتشا نال ما ا ةماماراعوا ملا يلعوا بار يثعواورولاىع

 . لوري عابكأر نالوورعب وكن مابر# وام نيلئائملا سبو ليبب صم لامع

 ةرورملل سرَقتملاررصلا عيجل و مارديف زلردق دج دتليع نور تلبقف كك ذوكواراطوا
 1 «لفالاوررق ناةلبقلا ىلا مموتيوةن اسالاوررق نا هنقاو”مارل ايه ءامالاب صبت

 5 ةدصر نالصز وخال ان|يشامو لاف زارتحالل بويقابلاد وتو ولا انو
 0 و الوسوم تاورعلا هأري نا قاع ولو ةرونملل نما َّريهزؤباخ ا

 لص ب



 !١ نزلو ميلا ما هوك ةميبسآهتاامأ [بطسزم

 لايقتمالا مارح او ملبقلا ةييعلارقشسا نعطقسائاو قتسمبت هنمأمي ١

 هقفلاو ياررلا فلا يقل نعلم سس دئاز ايس هللا لايغتسنا عال (صربفل

 اكرغم لقد هلو مرق ولع لابقالا سدب الثا هدا مري لصملا ناري ظ

 دقو سول ةدابعأ 1 نا ]بعل ىلا مول ابهنولكنا مالت اريل نع

 0 لاى هس انردفلاق عك ..ويلاو ن ف زحلاوانارنزد تعكلل

 دوسمدم | وجب (هكب لاب اهرنيعل عيش ل ميعكلا نالاروق ةديتي 'يل جوتي رزولا
 - ماهل درعا اق ىس_رثموتا عاوقترزقلاو يضرم مدرجياىلا ب قيلاب
 7 ا . دجواذا١ اهي ةريقماأين اورد نيب ىلاليا يهبل (20ل5 يل اهت هارعر ءؤينح يل

 وة روطرزعلا دوج ,ةمعلإز ىرلخالذ اذحاتمي ملاذا اماو هربعاصو مالا نيب نالخلا يرجتربفلا
 ؛امسلا تن لاذ !اماو اهمالعا تهطناذ ايّمليقلا ته هملع تدرّتشلا نمو

 لاتابجلابرزهنو يرضلا لزوجي لبو اهروببظ وم ةلوالا نرعيال مرا ظ
 فرورقلا ذيع لنو عرموجلا لاق نب ىبانيغرلا ىرل ارييرظ قولو الو ينمعب ديو
 . ةرك دار ولاا قزلادعو عوولل ف لذدن هرتعال طوهئايي “|

 ' رمماواادبعن اللولو مايريمأ نإ !هركؤ]رلا لو ارد يشن هعهس ع اصول ثمحب

 صان ات اردلا|ظعو (0 هن افيو ءروتسملاو نمل ربط يفند
 ,نيرحادجد سارعزيداغلوأ اتنهت سبيل هلأسإوا ميرا قرطب لعد مالو ى الملا
 لعوا نال د وبما لزب وهذ انهدامتجالاو ربركجا ىأ ي 4 أب دوموم

 26 2 وهيل ةفلاو نيييتبلاوةباددلا فلاير قعتسملا ام دودصتل ايل نم
 ن (0ولوياووالت ةرىسلولو قيلصالا (يعصون ال بيرام اومو وهلا

 قرع طلو ووصو نزل يرر اولا نمو عمو جانو لاو ىولا نيؤعاراضالا اريد اخ ناو , نإ ودلال لرضقخالا سيو عرعر 4 ةز اهلا لساموسو 2 والت نيس ىرتلا



 ْ 0 6 بيرل ل ةؤيثلا ١ حما نار اهي لولا درج م انرالوىا

 ظ لم ملا أفا غن الآ لها نك ىمل مو نميبتلا يف م يلا زوج الو باهت ١ عامشا :

 1 دقثموف سوه ةملجو نانا هريطا نو علا صوب هتف مدفل وق ل بلع

 رضول افك لها نم ان ناو هر. د اهّبجاب هدارهتجأ لزمن د1 اهجا نع ند امال

  عةريع ياو وميجتلاي ؛ ادابصالا قوم ب4 زدوكور يما نال اهزوقيز الا ,مرل
 ناتشالا دعت اردجلا ىس, دعا ةدامتجاب نيل يزعل نع اولا باوبالا ت تا اناا

 ادا ,اوبالا ءرق ميكىبل نللذكو منذ اوتفابملع وكت نام ماو لاوبؤتبشت#لا ٌةريشخ , ملط دلي

 5 هبافيرضلا نول ةىير عالاوص ١ذلوريزطاو ىمنمبلا ناي باوحلا ى اطر قام
 ريع زوو ةلصفر بكرم "اسفأ لاص نكي ل ناف دى راو اهبل ءاوسيلا مانا ىزعب :

 0 . نب نابالاو تارخملا عم نوع عنإ/ر لا ىص رم زل ال زدالو يلا لع ةرينبم يار مصل ار الوتلا يف لاك
 | : قص اذا امد رمظن

 ١ ع ربل ادوموتدال م مزرس(و رتالص كالزكم يرتلا غننمو عزومن اذ يربح ماَسفادمع : 'لي/ر وعسل .( لك 3/8

 ا ١ معالابا ,ب ىاوسيزلا4ا مؤعرلا ءاذتا وشب اكل ةديلا ةالصلا؛ارايعارداق راج 2 0 7 1

 ! . ىفهئامع وعد ل قيدالا و درعا ناو وجيم اررصو اضافي عقر ٍ يدار ايتام
 1 . قيكت ماو زرع اراك .ريرالذااهف ةضيرغب كوالا نارف يو م ىطلاو 3 انلاَو مو 1

 1 ' نم ئماعرتلاو رم الثو ةكرعص ارث ذاههمو ترينعلارداق اطول ذاارد اة نوب 0 5 ١

 | هاو طرا ةليقلاريك لا ةعل/يفصارا ريالا بزلاو ىلا عالقانداقنانائو 2 عرشنال
 00 هّاساناشا عاّسفالادعرجي هنا اما نيه يعانيه ب ىرتم او ةلبقلايلا ساىاو
 مهعيلا ةالسلا راداعر داو زال ربذارتئالازلو ةنالصز وال والا مهولا قم دج موا

 ىرتللا الصرب الو زجاس نازي عملا يا ماملا ةالصرر جي نبال مجول و ةمعكلا
 ملع ةداعاالو ايرذعرابغال ةرابعلاق ميرنا النمل ايفعرماما ةالصو زمعزال

 ظ برم اجلوقل وم الايدع ةنيدوملاو ةكيولو ةهج ا |ط اطخادد ١ مغارتوجب ف ون يوصملا ي 1
 7 | داب سهلا ل وبروم انك ءادسالا 4 ةمسر رماعر ونل راوص ملك فلا يعد



 ٍْ 0 _ ةسصيعب لم هايف ماكي صن ةلبجلا تآرَد لح © ةرئظ-ةلبلذ

 ظ و .اولو اف تلد يك لع هدنا يصدنلا] ور ركز نر كو [رمح) لذ
 زكا ديقم نيل نالو د دّصع ترجو وحلا ةزبقزنع ءإ ملاؤعد فعلاقو هلثإ ب
 ظ ةَص(يربظ اذ ناخنساسلاو ضوتلل لا لم ملرلا هلق هسيلو رمل تبقين

 ندع تلوح قلمك هليعلادلاسسنألا يالا »الواب وثلاوا ءاخلا ا ظ
 باّشلاوا دام رشا يتلا يلاوالايف يعاد لن اف هاتسيسنب ةيعكأا لا لسوّدنلا يما 21

 لاقتنالا تكي اما لالا انس انه تبجو الز ةداحئالا تيطعا هارلظ اًقدطم لا

 تسيب نم تلوحاشلا يربألا ةؤمملا ةزههب ةزملارماو ةداعال ارك ]توسل اديب 7

 ةداعالابف مزلب توبتل ارهن لاس الا تحي آلامو ايمهجيلا اهرس م ةبعكلا يلا سرا

 يٌدرِقل نإ الرعاطلا ّنانعا هعسو يف نالو لاَممنال لْمَحالِبانيلارف ىئاوالا ةرابيطو

 .ةزاهط نع انيعمكلا هئسو يف املا فاركو هزم صاطلا مداهيشل ىفغائاز ةرقتم هريدي

 هلتكمإو ةدالبهفلكيزلا ميلا ضما هسعسو فنا هىسو ف نكن م ناو يطع نم

 ةربكئغر هوكد جيلين لضسلابالا م اسموّساب هتقرقح هكر دبالو دع اًعارم يدك اتنب

 اهتسن وداد ذو مذله ادتسالا نع |عامركيضااف كلذ رعرعدي

 . توالعل لالا: اهاونر هدامتعا لوسورْ 6 اودارمالا ارك, ,اطعب

 1 00 هجر عإلد نوي خلان يلا ةهرج' نمزاوتشا ل السفر لا بكس نا
 ١ عسل اللا نايالاوزلا نجلا هج سلا مام هذقد موضعن هخجبازك ب وجال الب ايعساا
 © دابرجالال رت تالىولابىازآ امو خبدراسيلاول هلال يقوصاميلا مجونلايوتسملا

 1 وملاو لام وأ بله ويقتل ان مزعل نتي غإو تيباسلا حولا لطي لن جبن
 ا ْ مهغلنزيع ,ييكلا يلا 5 العلا قاوراوتسا حلاو( قرعيالو قرع ةنرملا ير نم

 الت بإيا ناتملاوبإوا هريلص رجس 42 دام ىف هرج انسونلا هنصيملب خبملا
 0 70 4 ا 5 :

 را 0 ملا



 "0 ريثعيلااهارإ..شفاوزع لوكيل اهتفكر ةيجيؤاصادا اذاننا ههعو ٌناللص تلطب
 ,٠ ١ ةعكلاراهعكر تاميلا دوا ريعيلا اهادا كالا مع مجتيلا اهادا ناو الا ةلبتلا

 62 برو انعم ديرجلا نباص زدا ةالصلا نم غار ود دعط يشيني ا ياولد ةىملا 11 ا ا امام
 أ ٠ ناد ايبروهلا يلاوعسلال هقسيعتمال دو يصح اري تريل شفامنألو باوصلأ نيب ال
 أ تاشاللرصم (زاو اذ دمعتي م ىرقلا نكن نايس الالاع ةليقلاوه ننال ناو رولا برج
 يل لاملا ب[هصتسا صصعساوا ن ىصتسالاب محلا للببو ع تنعا تلمفم اذا

 - ,  تؤري جالصلا نالداضلا يرغلا عركفنع داع ناو هزبقلا ع هّبْشا يزل ا لاع
 !داللع عحراو هلصلا)»ا نيا لصألا نمزناوجلا هنيتنو ةدس اف نانشالا دكا

 را" ياوتلاع نال مالم ترف نم مزال يل ايولو ةهلصلا ثا امد مب امصأب ْ
 بص ةدرصلا نئأسف عجم عاروق يبئالد قلطيحو قدلاب يا مب تيوقصملا كاد حد

 ليابرلا ريتا قذاتسا عملقول :دااعيهلاب لوقيؤد اف يا هنذ١ هرحر نبي ىأل اذاللغ <
 © قيورللا شاب عرق وةلدم ١ هتباص لجل ول اري ترف (يعبالذ ةهجلا كلت فلا نان

 زراتلو | ضلاوحئؤلا ىلاحلا باصمتسساي تبان داسفلا نآلوداضلاوهصالا ثاذ < 0 ظ
 داسضلاررتند قبس اج ماوص نيس اذا امئالخ ل يلرب مكترن مو ءاَبْسالا نعورلا ا

 طورلملا نول َجْفلاو نييّبلاو عياربلا ىف (كىالو ةمقم الط ورثم ا لوصم مول ظ
 . اللوايهالناامآ»مالص اهلاو يِلاب يا اركدالو (نيقب لا هقتساوهو ةقمقح ل ممخ مل
 5 لمار ايو ىرغلالد ككشي ناآماو طنملال نيتي مام اولا يع تالص ا داوحو ىو
 02 ةمعولار تع قداذاو دا كاصاوعو ىرنو وشي نااماو فنصمل ا اهيكد يلا موا
 للابد روتانا طيمالو هللا ميعوشحي ةومنصيلا نعد هي الاى ردع فض
 هعهمودو كر فيا ٌملصو نايصاولو هولا موتي مو يادي ىلا نيا عد رقع اهلح

 يراود 1 -



 9 يي

 قوم طوَمحو قالوا معةاورلرع اظرينرعو قبول اموت
 ١ مد 4 2 2 يبصو زيكو مااصت خص بأ موتا ةداهظرهظو من نمل زعاذا قاوألاو

انهرع رارمالاؤ انك رجس اصاررظول ةجحم بكئنتالئاصواسند داقتعانل ا
 08 لل قرض 

 ا ياذا لاصال تقواطوهر موعر تنين قتيدوا يموقم :اوظن ثرعتن ادقنهتا اي زبإ نوت و ب دو نال ا

ثرثا مرعو وتلا ةراهطوصو رشم ارو نإو حالص رجال لهدرد را يار الكم يلغف
 1 1 

 10 : أيلاو هارتبالا نم منا رعلا رمل مي اننا هلكنز نيوؤهو حا رس مرعل كل م ولا لوف دو

 خىريكل 7 لاك نكن ةراهطلا ةيي ا هينلاو ةئيقح ة هر اييطلا تدحر دّقف لال رع زلا رانا

 4لاقو لوث هو يضوا دادمالا ةراععو ىرنا طرتشي ال اهدوجو ةيبلا ثاريف 9و ام عاوسلا أ

 لّجال موق يريولد لماتف توف ةقيقح ةراهطلاو ةيبلاب مزلادجو ىلالدعىؤلا ا

 رمامالاعبلع نماما هديت ماما احا ونرجو جلط لج ىازنامو تاموج جلسنا

ةالصلاو ليربسبالا) ادهو انف العر اما نارئذعابز) تزللع» 00
 جالصلاو حعكلا وو 

وعول مر ادص 6مل نع هلصزللا كزلو اطخامرعل م امالال اع طعوب و ئىدم
 دوصول مم نمو هْلا د

رعكلا فوج از سيعمل ناف مام ايت مدقتنمالا فلا ةروزم و
 ة

 هلك ماما 0 هت بدور اوججتا نجا برماع ثدوع م يف انغزك ام 0 ظ

 ةنباذلا يفووبًارحاف يريلاببجلا قع هعسوُ اه قاررألا نا ءازلادجنيلع مرعب 5

 ١
 ينك الص مب ترسم كنز هلع هع وؤو ان وقولإدعولاووعؤ وق ا

 فلل إف سجاولا َحالسملاصإو ناسف لتضيف ناوسلاب ل ءاداوتو نا عصكن و دانمالا

 لاتول كو لوحمطلا ةالعلال اق ب]طنمالا يعم طوقسل ينعبتو عوزلل| يعيب

 بشان الل اللا عرزللا يعم ؟بيوعولا لّوالا يف لاتو ا ب طمضملاو طق اسناو مزااللا نع

 يلا بلا نيب زا داس ملقا ما دعوات ون رسال

 توريدلم ةنندلاب خف نوربهدّتح ةئسلا مه ردع قلطيزمعبلاو ضرالاو املا نعب



 ةيعمسلا زلوالا نا عا ل/تسسؤت ٌمييَس مح ليل رد عل ارعاص ه نانا بوجولاب مي
 يتظتوُشسلا يطخو رى يا ءرراوتملا صومصنل 6 لالرلاو توسل ربط معبرا ءاوث |

 يطق اهميودذمتلا داحالا رياض طرا الرل لعق ت وشل ا يمظو لوول !تايال ا ةلالرلا ١
 ماللاو يا نرفلا تبقي والاف يظارموهفسلاداعالار انبخأم دل الدلو توبثلا ىِمظو

 بابقسالاو ةنسلا سبي عبارل رو مزيل ةههاركو يا بوجولا تبي ثااّثلاو نان ابد
 نشكل نعالقن دادمالا نازك مليلد روب ركملا توش توكيل هدزنتلا ةهانكو يا

 انيلعرجيالوا اهغعانع طقاس زول ]م١ مىمس (ئاو مالستا)! نطاق ة دايز
 ىلوا نان ال عانيلعارال موكلوا لّئول "لع انيلع قاس ذولأ وا موصو داقتعا
 . يلع ةنيرقب«ل يفي هركذام نال ناو رص موزه اوهو زوالا يعماوغعام نت توكيل

 ايطضُمو | ةرسل اويضرقلا نيب اددّوعمي ا ار طبطم زن كلوا عاملا نالوقلا نا
 مداعر مسالا انعماللو !ىمين ١ العال هزيع (م نكي ث اغضاملاو ممرعو موزلل ا نيب

 رس ةروسلاود اهلا اهروكو ضْ) جواَولا تاكىا نت ال ألاىكال ت اعاولا ترسو

 دووجسلاو عوكولل دوت ةينأرطلاو اى اضوركم هال كلذ كونو لج ضزؤلا كازا متم
 ناو (ميتم نولياماهزمناالا تدرج ع؛مول رقم قنألا ضو اهيرعتل تسد شالا يفر رتل ازكو
 مالماوهرهشتو لوألا دوعتل (( نكريلا ظريف نم اههل ممتد ادوليام (زمو ةصاخ
 ةرشأردل قد افاشالث عبسلام يا ناباولا امثال نقسلا تعش طأتبلذ

 ةقافلا واعلن انهت“ ةروسبلاو ةوعملاورىوتلا ةرمقس و يسعدنا وبلا عمت اسلاو
 نوكت ةنسملا نا يعي ةنسل ال (00 والا عرشرو ننسلاحيمجؤي ميحتل نجري غيالو
 (رأل تائيبتلل متم ةبئدزالا يلا رجاسلارو يسرا يل عيال |رتسف زال اب ةنمأ
 ةئيهل مم هرجيلإرظشلاو )فنلاىازطاب ل[ مشا مدعل عزبحتسم نوهت ذبح
 تابجاولا د اففاحيا هرريكتل رش الانس انزمإل نوكيلرمام ضو ىلونجلا

 2 ياو 0



 5 نلن سلا و عررسلا4 لازال وت ايعاولا ٍوعروسل ا( ننسلاو ضن ارنل !يخعر وسل (

 "0 | ناهز يضيف ةعيض مو اقنمأ ةلمادلاراولالل نإ ريالارورسلا لخذم
 1 راؤاىا دك ارعزوزفلاو ارتب اقعنو دوه مكرتب ٍباَعحَلآَت احس مالو اه

 1 راوملا ررزتلا فك ةبلاطكلاطيوقسويزائويشرل| أل |ماو يو زثلا كفا عا هلع اوتار رص ابجد اذكأ

 تقول مادام | رعركرتب اهداعغ اواو ههسركرتب ءالصلا قتلوه دون دؤو
 كارقعنلا عمطعست توولا عطْئض اضزهت ملناَوّرلر يس ملناوررسلا فازكو اضاب

 راتخاو مرقلا ةضاركعماتينؤا ةالصإل و ملا اذكو انآ اكس اذ توبو معلا تهاركو
 ررلا يف ام رركتيالزمزعلا نال وال اب طقسزمؤلاورداخؤنن ياو وعلة اغلا نا“ أ

 ا ] يف دعلملوروسي مل ن) (مَم اي ضلا طوقسو بلابل اي/داعا برزت عو :

 ١ ًاسدع ساي ة/ذامواعدي زتئزالاو انه هرككام يدع يا ليجاولا ياوهو وسو ا !رعرك ف العلا

 4 هدلا بطعا تن كر وقول ةّاقلا ة ؛ | نوعو انزم] وألا صحلاونق بتل 1

 فيزلا هريفلام ةناغف يا لاركلا تنل وهو باكل تع نيا قلل خا ةالصال مف ميلغ

 , ةلييضفلاؤئاوزلويلا قنا لاقي هلش نال ةلالرلا تطوي توسل وطقم. (للناو تال ضصارتفالاال | ٠٠
 هاكنيفولو ١ نهبوا دزوعلا ب حونسياماؤرقاف داون وقيس داحاربع د الاوت ش تالف...

 1 امس ىثلاو باتكلا لطم هضش مدعو ب بومولا توب وع عي توعو ثيدم ا
 رعاك مداعتنيا انيلاراصق نايا تس ولثلا ةٌءاؤلاِ لا ياارهلا ةريصق ةروسرطع

4 
 /م/للكسؤ (4 هللا بع ةئس لا زهور اصق نايا نال رقت ةئوطتناوا ةروس

 ٠ « ةالصالى لع هرداووصلوتلرزلا للالر (نحلا يرحل فصلا «ركزعو
 يزمزلو 27. ليلولاو عملا تالا حاصلا» (ديزيزتيدا ضن ية وسنو لنواب اول مل نط
 شالك سصنلا ملال بد ةروسلاب تقلا فضاتايا هرلثلا نا لاعب دقو ىرملا نصرصنغإ
 ىف وسلا ّيصرفداضدإ) وت نام زيد حاف ةّجاولا ةريصرفل او نمراحبدرد ازهر لضانالا



/ 
 9 7 0 ا 1 ورا وهو ع 1

 سس صدم تعوم سمس صم سس ل تل م ب ب يسراسمم 3 :

-" 

 ظ اما ويجي كالو ارنا عي ا انشا يع نمفلا هس نت نيننعتسزيع نمتعكر ور

 دثع ةاتسلا تير اشم ولا تاعك عيت معيد ةالسو ايديولاو رولا وجل
 ةالصال عورلع هدداووص م وتم أند وراط لفنلا تافكر يكف و ةّريس (يعزرعو مامالا

 لسا (زموعلا نم نيهان جوارعلا بج مامعاد اهونعو ةضِئو روسو رجلابأرقل| ل

 هلق ةشياعو روهسا نبا نعو شيزمالا ف ةءاّم نييل الاية رولا زنعمب اىت مداوي يعل وول

 ةلئانلا نم مغس لل نألدارما حيساش ناو !قءاشنا نييزعالاز ريتا اهيعدرمت

 /ر لم و زئوألا ين مبجاولا ئوالا نييهن بيكو زحلا اميز بجبن ةدج يع اليم
 7 ولا قواد اوصف ولو صو زلا لقد امرزةدالادع غنكي ىلع هرنا يصيؤجلا ةيظاول

 ا او كلل يع كيظ اوم ةيرلبل 0 روع فلا حركت همكو عمد نويل الاد 0 0 ٠
 ظ دحبتو عروسلا اره ة[ئانلاًارقنركؤ تف ا ةأرلا سولول تح عبو عرفنا صول لوين نع 0

 1 ف ةطلاوصو هز عة اولا وصر يومان نال امي هركالاو انصاس تالا داوهيسلل ب 0 ف امادع
 ْ رار وبعو

 7 5 يا قلل عيب ريمه يسد مدنا ا ةئاقلا اهوا بجو ضد

 2 مافعو ارد ةرطاوفل و يسلاو  هقيببال بياولاباآ تولال ة يرالا عتق ولف خييلسسام
 داَقرزعميريلاب نين مجمل اوعروجسلاو نال فءراصتقال ان 5ةلملا زوج الو

 ةيزاملا ةرهسلاب نايتالاوهو ىترجسلا عين هد سيترتلا ةاعإ اعلم سجيو كيلا راق الب

 لخائاب نم ةرجسلارفلوبا وضل لاوسألا يم 2 ملاو ةرمخو هضرخلا عوم عكر الق رس

 ليلعب ف صوبلا رع ورأوا كلذ 4غ مع هيظاوللل ييدرنلا ةاعام ص سعو (ىاو َجءرارهلا
 ةوباولا 1 2 املاوا اال | ىمةنالر اءوجسرت اف يا تاذ نأف نالذ ص

 م ' [ىضلا ت قاوؤل 3
 ةدحبيضول يح رارمالا را للازفموم ارودولوريضالا وعلا دهنولو أهرعسي
 1 ىدارولاو ماو وبر سل رقت صصص تاليمز داو اصاضقففارع اهكرتوا (ىريعو ا ى الاد بكل نم
 دله الساعات ذا هدا انوا يقبط ىو لطلا لام دوعملا نجا :

 دوعقلا شع

 3 د ب توجو سو جبس بج جوس ندد

 ١



 7” ريششور وق حوهسللر بس ٌمطس ٌمريبشتلاودوقفلاديعل ع ةكورتمادهيسننا دوعتلا

 دج ولف والتلا ةرسلا ازكو يشل اورووتلا فري ةريؤصلا ةريسل ايلاووولانأل

 ضيف يظو ةرمؤالا ةردلا غرونل المص تلطب ةرههسلا نهدودر درج كد وعقل :

 تحد وقو نم هدر 90 يعطقفري ثنا فري اذويرملادوس و الج
  نافئطالا بيو هرييئوررلا يف( بجاووهوررشلار كتل ركبزيكلو ارم
 © افرالاف عوضلا رفللا ينو صو لييكتلاوميتتلايكا م هزسعلل ليدعتل اوعو
 وسو يوملا يف هدصازم نئىظبرتعدوهسلاو بوكا عراولا نيكسب

 مو عريعو ةورزحولا لوءانصو ل اتسؤلاو (و ةئيشردكب هلع ونمعإ/
 ناري اوتلوالاو منجلاو زيولاليددتك سلينا يجز جوع طركلا
 ة؛رعلا لوط: لوط ال مايقلا فاق يتلا ةضظم ضر زز روج لاو وكلا ىفح
 للوهتجال ةئيستر رقد قينا دع انام اتكاس نقوو نييزءالا فار قد طول بخ
 دوصولر البصر رغتالو مار وكلا عه فيلم ولو 3 انبلاوف دكرص (ٌع نكرلا ليرقن

 لييكتل ناز مسالا ماع تل طيام يف دا كرلا نم ضو زعم ا ان( ماقتل لبصا
 ف امرقفاو ردا يعدزوا وتو نا ملاك (م ضال ب اجرجلاولاق اىئ سم ال نكرلا
 ندوه اءاوعك كوت اوفوصو باكل فعرماولارمئزوجي) ةدايزرلا نايفكلوصالا

 كيلرعوضر حاولا يحو ىدالاب ميسكرلا تقلع دوويسل و وكر ارماغاش ا

 ماها ىاهرع د هلور ثلا انهب نه رايزلا زوجك لصد كنا لص

 ف الخلا الهنا هريدو جبلي لاو ىدلملا عفترمتسحاولاوهو لهلا ضزعلا لع
 يضفوومو قباسلا ثيدوولاوصو لمل را نمت ة مو باورلارصاطو كري ل
 َمسْتح عوكألا ميكا مولا يف اضيا تادئمطالا دوجو نيدا ةيلظاوملا
 دوغتلار وا عزرلالصااماو ارعاق تسب يتح ئيبرهعسلا نمير يا ةسلجلاو اي



 ْى ي روهسل نيل عر نورب وكر ١ نم لصور صو نكرلا نملا تنال ق يق

 عفرلاودارمالا 6 ةسلفاوف ل بودو ايا دل ينمنقمو يف لاء ارسل

 ةاللسلا باسا نك مولع هللاوصرمالا ن (نىنضلارمالا يأن حلالا. يا زتالص
 دا اريدلو بوموللرمالاو درثالا يضتق لاو تانلمط الا نلملوهاثإ ةداعالاب

 كل
 دا: لعد عدها فس نم رب أو الصرع هلمابلاو ةالس اصامسرتف

 |تاو 10 عطكيما ورا ةداللا ريو اعلاازاحلا قت ازمالدلا بهذين ودلك شر

 ل .ذادووقلا رمالا ناغ هل هنتيلع اومملا نا نامل ايازاتو 3 ها
 نآلاما ةنسلا منادعنوودطي موناكو دانس َى واىطلا وى جركلار اواو 0 :

 الزل روسيا ا روصو يعاولا يندم ةرك وألا تالوا ةئسل امتست لوعو 0

 لوألا ةروقلا تنال ثيحاميقمندئتساو ثوفلارداسملا مامالا قبس ولامررب الو ا 53 10
 راسا ف ايكح نا ولوريلأهر انانارفسالا ضراعلالال «هقحيفاصْو وكيوت ضر“

 تادعت ثالثر قي موابرلا ىف الشب قوبسمل ان أب ىيلامروالاب دارا ايلا ع 0
 املا هضقيامي ت وويسملا دوعتوهوريماراف رخال العام اهم بجاولاو

 و بلاد اهعثهُن اًضعب قوسملاد رع أم بصاولا نا ريفر امملاتالوعلا
 طيار هللا يونا ةرلف اوم مقفل ةاراجت يا مامألل وس وكب اقمأمالا جئاروالا

 مَ رب انوبرتل مدوجثللوغَب (نبا «قفعر ]والاد ووفلا بوصول لع يطع ملي ب لع

 ةنبإ نارا روحو ليلا ىضصتقمو عرشلا لاق بماوونزن ان طال هعزطع ووكولا مرم :
 ئيسملا كدر يف مدرمالل انروسلا نيب ىلوهيلاو قم عوكولا سفن بوجوو هنااا نم وئرلا

 * لاق ك يحد رول ارما اذهل لوب ب د جحا نم اليل ضمْمِن الذ ن1]طمل | ثدرججلا عم

 نائالصتم تصتتنا د تن د اا ام قع ارح فاز

 الا نمدوصنملا نا ىقزذلاو نيا جاو ملا لصا ناذ عوكل قالئويرفن

 دادداانلا  ةيهس بع 37 0 همس ياا "دع هع
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-- . - 14 4 5 

00 

ٌ 



 7١ نحو بجاوزوالادوعقلل نايلع (ئلوذ ايصآس مافئديلءارصاسْل م لعرلاولس .
 هلكك# ةضعباربو لروسيا والا دوععلا ى ب هلا ضدها 4 "/راوالا وهلا ىلا

 ”ناقماصو ةدهشتو ل واادوعقلا لق طتمو وعلا رقة ددلا فاك
 مه طنهدعو مهثشلإ زلوا ىفرهيتلا طلو والا وأيا امونينسب كرقلا س0

 مو ,٠ ريشا ةوت بيو وقلة دج وعم وع دناواعولا لور ساعة لل كل ن1
 1 وردوا يلا لور زع هر تيه يحال وابا دودتلاىا د دو]راسحو ا 58 :

 5 ةءادعت اربع نمرئلانن ا رهكرلا يلا ماسلا بحي لعل كح هللا يأ ظ

 : ايعاس نر د راوقبك افك ملعد) ازول دع لورزو مربع وعول رررتلا نهتلق

 زوكحا اهعاش/وتورتيفعلصولل نات اذاابدءونيبو ميععلاوعع ريش يسن 27
 ١ يوم اوصد تل ؟ادارادقي ادق وقد امس 7و ةصوركم »هوك ءاامعلا اخر لا نع

 الاذان ىا روهسلل مواهب راو انلذل ءامتلا بجخأو زحل معو ايزي جست ؤيقو

 عوؤلا] ميلا ف نس ةضاثلا لبقو صالاوه نم إل طفل بيكو ظ
 دعب يرقاولفر الاول (طام مايقو ز'ه|ولا زمر جاو ماب خةلرصلا رم
 وألا مدت لارج مكرر نايف ور اعلا رنعوصبال مدع قو روزلا مالا طضفلا
 مالسلا ناردعاد 'هكاتسمت ع .ارسلا ل( السنا رعم 2ك داون اعف ةيياثلاإبق

 ٠  00"نونا دون كنالران عسل روجسلأو كرار '

 دوجب كل نر كشل اركذ ف وى 17 (م بروما عر 5 0

 هرطاوملل تالوكلاءاص لاما لاو علا 7 هر زانلامالس نا يوهازلا وذ م

 ظفلب ا اول حرم هقالكصملاو ةرظاولل ىعاو اممم تالالا نا اس اهملا

 دوعسمرا كوري ضد رك :ملدرج لاو (رهع ني ولو مالم مان موقن الرحا

 ظفلنج.وز/ ا اماو ةرزهامدكلا ةحيان رس يف ىبلحلا رىالعلا لاَ اصبت نع هولا حر



 مكتوفد ضرك السلا ةمئالادنسو يلع ملل ا دع هتيظاوم انرنع بعاووه مالا 6
 ماتو ريمشلاررقروعتلا دعب ارظثرعاول الا مزن اميع نزرعال ضع الص رض
 مالسلا يابجاولاكرمل مرتلا ةهارك ع ماوكل الصحن ةالصللا ابد انم لون عوا
 ليج انايب تعدو ةيطاوملا نانم ةريخألا رعتلا نضارتفاوف ّعدكذ ام لاقيالو
 عداعوهامال ّجلسلا ىف لذادوه امي 00 وهن (دال مال !نمارت ا ىممفي

 مرتد ىكرن ا ناعالابارصف اهلالذ يت عتداذا اهأيا اذ اني ع.داخ مالماو اهْرع
 يلسوبلا ىلع ملو ريف مللاركزي لفل انه تلت !ًذاوهو دووم نبا ثيبوول

 كايرامو كايا ءراول اضن ولو ةالصلا هلع نيعوارمالل و ,مملع هللا

 ليقث رحا غم دالبصز اف مامالا دعت | ذإ ري نبا ثيددع نمد وادوباو يزمزملا
 |وهو تلت نارتفالا يفور دالمص تنع هليل ن ا لق اور ير مسي نا

 ىف /امالا لون يف عايزك ضف هوصب ع.وزم ا نا لا نوم ل وعل مد تتناك

 هقلعتم نود مالا فخلب دوصتملا لإ رىدإ مكملع نور ميرخكيونالا

 ريع دلايفص مم سيزار باع هريظاوم اب بوجولا هجتنو ة درشملا ماللا سكب
 تول ترونق 54)ث هسكو و ىعلا دزوقلا نارك صوممملا نالض وعمد مس
 اماوواعررلا قلطمداراو مالصلاَقدطم بعاو الر رولا و لمص صاو مادارا
 ظ مانجر اءارجا اج هرعغب اول يح ةنسضالا ءانيعسشانا مرلا صوم
  يرادفلا صولا ف( تووتقلا ةريرئت اكو ةاهن ههلا هعر ةؤشع ىلا
 "تلات ووكر ري ووو (رم عطوه ركذ امو يرهازلا ىع قاسسيؤلا يق وصو

 كولا وع ةيصارتزبعو يداطحملا د اازك للصاالذ نزلا لا|بزعمرتولا
 والاثار وكاماو ةصكر لف ثالثه و نيويولا ةالص تارك بكد ةنسسس
 2 سك مرجأو انوع ه ريل ]لد طقف بوي اهرعبة ْناذلا وو ءاعلالق

 ولية دوس 5



 ©١٠12 6ةعجناؤ قوملا وعش مرع ل والا نايف و اممملا تالوهلا بجاص لاكوست اء ل
 امكو نا ماوعلا نصرنيكى حو ابسالا وقول مونعج هرلعو تلد نا :يفلاو

 ىتبلا لوقت اوه احتل اهل الصلع اسنالر يللا آآمكلا سف

 اهزيريبكتل ظظفلريغ يا هرب جورتلا هركيو ةريغتلاي لاند عي ميعهسوص
 انيغوا مالوارلا بلقي خلا نام ناب هتسجالس ل !ذاالا بالاكل نال معا
 ٠'  نوعيزو, عاسنلا بوصوىمتجال انطق قطف نيرلا قاف ةزكيالاناروعالا جسضرتتن لاو
 7١ فوصل مضجوو عيولاب يا امببهصخ نم اذا ةصاخ يديولا ةالصيف نيسكتلا)
 02 عاش نعلم ىلع 1 مدع هدنا ياصوعبلا ةرظاوم الصف ع [سفال دوك ا
 7 هيي ةرييكت سهيو ال فنولو ةالصإ“
 تالوفلا بصاصل اى ا هر اامتال اهني اوزلا تاوعبكتل اعنت 2 عدو ئسريعلا
 اهموقو ىنلاغاذ اما بورنمارراع تارموكتلازعأ ١110 ارمظيال اذه ازهر ىعملا

 هللا اش نا هلحيف تا يسدروظي ف ةرولكما قزعلا (دحل بججالف ةعكر الا

 مصيصاولا مامالار هس كو بر يعلا نمل كوالا ىف : عوكرل رلآ ةرمركت فالك حاف

 مناط مينا مدافن دارس ناحل الاد اوماوولو مريع مميت ناوعو هاندا ١

  ثال ماعلا مقبل مرج اب هسضنر يانا ىف ةالارولاى بنا زا موكى رو رم ا وع

 لاف ءافضألاو مبا دصْو اولادنا يكن تو ري خكي م وقلا صعب سا
 رجلا ييركلا لاقو هسقن ومس نا ةّرذ (خل او هريس عمسنارهجلا يناوزنهلا

 ٌعامملا نور ينيج كسا د(لاوهسضنمجسنا ٠
 الك ىولذلا زجر عو تومفلا عود وار وشال اسنلا ةركر رج نالوص أل والاو

 قالطلأوو نولاو جوالملاب :ووسل ا دوصوو مدزل واع ,يجسملا# قلنل ابىلعُي

 | اولد علل مالصإلا هذهب قيفيو تلقينا ليزلا ايدل نفاذ ا ركلاو رشيفارك ءانشتسالاو
 00 لقياك ريو والا نم زو 'قطنلاب قلعتياو عوضو ر ازال

0 
 1 ل 0



 تذزعواصلخت ةيناثل سلو يلوألا ايلا فب نئأشملا ىبل وا ةوا 5 5 ل / 1 1

 ءاسعلا بلعو لوا عهس (مزءارابتعاب ىلوا ب ع اذا يشع لطإو مكاض وللا تورن| كس 1

 هدناإص هزعفل انتوو ما شعلاو بزملا كلا بخت لصالا إل ال ييزملاال يالا م
 ونزل 0
 (يفزتولاو /ارقلاو كريعنا# ةئجلا عالصف 5 ؛ارهلاب ري امك و يك يلع 0

 وك يذو الون نعدولا يف ل هلرقولوزب عزطاوا عبو ارغل هع مرو ماوس نمد ا
 الو يو طحطلا لات ىبلحلاو ف مهو ركم مكب هرمز لمع الص ن إل ناصم) ف ١

 لعل ثيريعلاو ىلا ةالصو 5 ؛اولابريهجلا سحيو يا ىكينا ّمعوبل ابرمرجلا بلطي ١

 مدت ربل عامس رهو مكر يلع هدلايسوخبل | نع دراولا ةيظاومللمامالا 1
 مولا ىفنلا عامساوصو مراة ةالملا يفز |سنالا بحيو ىناوزيهلا نع ظ

 ثيرحلانايا تايلللا صعب ءامسا ميال اولاف ع اىملا تالوقلا ىلاو مدقتو

 تيتعل ا يفر قل م عيلع هنلافسونبلا عزي و معلا وصو ةداتق ىلا 0
 ءاوخألاررمرجلا نمري#ملا ثالو انايعاّرنالا يىووسو تانتكلا ةي ةكافب عتدربؤالا ا

 تاعكر وي يول يفو د(وات اييقضتل اىر ابمونع امهيسال تعز اتصالا كيال 5

 اطريريلابلوقي د انوالام مامالافالض يلاوناشما ةزررب اهرعمب فلو رمعلاو ظل
 , . رهلواوا يني نم م ل اللا وللا يسو نيت | ثلا | ىلدادعب امر الأو

 5 ع لعةرل 502 اهنا سلا بدفن آس ممهتارلاو -ْرل اننا رإهتكه

 ها 1 أع نيب دفوف املأ .ملاو لمح دنا وس عالا عراشلا 5
 هروجو ردع يمس مام ساي 7 هاش 42

 1 اموعو ار ابر ءاضق ةولو محاط عاجلا هيج ؛'دالا تشن ل ضف
 هع همّفعتو تن رولا مالا رول جويا ةئاوهرلا ف راعأو مرتو

 د ملا المو تعم مؤ 1 ايبلا

 انو ظ 0 72 286 0 0

 0 0 ا آل 2

 ديس < اس 8

 ٠

 فك اهقينيع نينو نضل فس يي بلا يي خلا ندب ا 7



 ىف هلا يعم 500 را 0 1
 0 ٌاعْرسرف تناوب لو دعها لس نانو لقبر وقتا قريع رعةدتا وصال

 0 ظ 0006 ياعسل زف ويالو ةلرقلل_ءامس ىنألا ن الغ قملل لمي نا عب نوتيلا

 لعرب( ههاويصونبلا ناز صالاو رجلا يف لصالاو هب سسمتت راررلا وب اوم ارك عانلا
 1 للاب 7 لوقو ىو ناوي نوكوفم ا ناو (ادّسالا يف (لف ناولصلايف ةءزول ابر رينا مقدع

 ) البد وطاقوزيمالالاور اولا ئاوصا اوعفر اؤأوقب لو ومس ا معابتال

 د 0 (وملعل زنا نمو نآرقلا ل زن | نم نوبساو تكسي وبدون يعوفللا

 تبا لي اهب تن ائالو لكي ل١ الصنم اليا ابر تن اتالو كئالسب ميج الو

 زبر وووجاخ املأ 5 البنت اكو للا ةالمنر ب 0 ابالاس كان

 الألابمزاعغتْساليبزحلا قمح امد ءانيألاب عداروتسالم علا اومظلا الص و

 ثائامو ةردراباعإب (قا نال نروعلاو ةىرجا و د (قرل فاو ءاشولا و

 عبوس تل لاز ناورزولا انهو دامالاو لاقي (معم رالؤي يحين ا ةوتر اولا
 0 , هرج الذكي فخاوتو يبا ان عي يغتسم هج ذاب اذ

 0 0 انس ةوكرؤةروسلا ءارتولو اصخابورنا ىنالصنا عقياصز ص اننا لاذتشما
 يال نايل دعا |روصو ةروسلاي ١ اها م :ءاشعلا ىدلواويع وا بروح ىيلوا

 ةحافلاوبم برزحلا نمش انلاوواسهلا نس عرمرزحالا يف ”ارهلا ع روسو نميتبلا

 0 ا ”دادهلا ىحاص هراتخاو عال ايفع اب راج
 ةسجاو يثور جلا نسةروسلا ةفهص ديت امر. ةناا يف ف لغنوطو هَ ان نم

 ةزوسلا ارغب عع اولا موقلو يماولا ةؤصربْفل نموغالفنلا ةزصرعمْفنو

 مترو ٍةفلاو (رط كولا نود ةئكاؤلااع ةربرم صح ةروسلا نال هرسال اوهو
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 دك داومالا فاك لدا اهييدقت نان نيب والاب يايرومب قَحِلب اهمال ةروسملا مدي
 6 قرب ةئاذلاركزتردو انيدادارمالاو ام ّمجاو رع بالك اذلا طارت: مزمعب
 ظ ضرلإبؤ ان منيا ةروسل الانسز وك اهبّياادامال اهب 58 ار ووكر الق ةروسلا

 دارمي( ةروسلام اصول اه, لذا لال نأ |رضلف روسنا ريع ضني منا

 اارتفاهديجايا وكلاب هديب ةروسلاب يا ا, ايكو كل او ةروساوكذتول
 هراعاازااما ريسصموعو هرين مرن اقلاع للا عرقت مفي اني دام(,

 ةك (زلا ةلرتولوو (مملا نالولا انلدتاخ الع ولا ةرزولا لفرودوقو رم

 . ةثالما انييازكيا عصدنع نسيزعالا يعكر اهرركرال نيلوالا نيّمكرلا يف

 ملا جءارغكالذنءورس وب اذلا عخشسنا يف هيي (ولا وارق نود ويف هسب ىو

 انكوقو ةرم اهب ؛ازخنو مالبالا جلد يفصصلا عم اها ب لس ادفع ايا اطذذ حورووسيو

 فالك بر رثملا قا >اسرركاذاو اراك ف برك ىوهأ يالا < لع وكل ءارالا

 يف يلنهلآ ركذ ل اضف متت ناز ؛ادا(هل الحم ىمل يل كلا وشل نى روسلا

 لاتاننودالماوةرنا هلسوئر يؤ اوورول مرئبإل عوطَتلاَو ةّئاولاراوكت نا واوان
 اا ديال هذي قزإ ؟ موو ا ةبودعنإ ١

 ابرميذالذ هقح ول] نيب رزالا ف الغخرتع .ورثم انزاذ ٌمروسلا قالي لفملاى الا

 بجاولا نم سمت ضمت نازن اياه الاه ىمل املا زيشسلا نال رز كرو ىلعام
 ول عرترلا نم هسار ىرتملا عفدولف ةيزعقلا ن اكرالا يف هماما يدتقملا ةعباتم

 ريصيالو ةّيذاوملاب ةؤل الا لدزتل دوهي نا هل ىعبتب مامالا لبق دوسلاو ا
 نال ةثلاثل | يلا مامالا ماقولآمأ باتكلازداؤ ىبلملا ءزعدوحلابو !راركت كاكذ
 ةعباتللل ماكو متل ناو بجاو دهسا نال مولع ممل هناذ سهلا يدتتملا متل
 يسال يق هساروفر ازا اموالك همن ناإبَق ةرضالا ةروتلا ف مسول آركو نا

 يئماهلا ةوباتمنا لصاخلاو ههباّسرمن اذ مكن ع ةدلا بص, يقع ةاليعلا لق اسوا

 نييارفلا
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 174 نا يفبشيالزع ابعاو اؤهراع نكد تبجاو ري انريعنم تابهاولاو نئارفلا
 لطلاب ةوباتملا توفيال ب نانيالا نال مناي بَل أنؤب نيِفاؤلا ةكتذ دونر
 نيصاولاب ناتألا ناهلف اللاب بعاولا توغت هىطقوم ةعباتم او اهطؤياناو

 ةنلاهطراعا ذا ام فالح ةيذ/لاب صوم هكرق ريان نمي وا ضر غازي ات وم
 تونّلا ىرتقملا مد نايف ريولا ف علدولو بجاؤلاريعات نمْنضا ةنسسلا كر نال

 اغا ظني هم أس أو قب م نط اذا امان لزادّسمالو عيوب ىبل تونقلا نالهمجات
 ماما وم بولرلا متوفي الاصز ادهم أي الو رو هر زم يشن وز ءارقب عولرل اتوث

 < 2 عباظالان نعن تاتفاوعو لولا نكرلا يف ةمدام انو جالا فلّصاو عكرب
 يف دعادإللام انوفاوو ٌمرمجوا ند( درس قلم تيفنب و عجسي لب اهي
 5 ةئانلإز ةوبانملا زلت نيؤرجأ ماع شو دلا ضر ىساشلالاكو م |
 .- مولفمامالا خا ذاالا انس ابي ًايزدا عمالاو :فكرل ترون ق اغ1ذأ:(قلطم

> 
 ” 9: نتن اوس ديو ققسلاو ءالسلا لا ادن نب ن لس لع ههلاو #ّ

 37 هباوزلا نموا ءاسساوا رع ركو معا هارب ىدعتيام امومدملا ايرينا نسب
 >5 ترالوملاو وو انسرفلا ناربكلاو زر قاركى أبا بتلدّتام ايهم تاز

 5 الأ رل اوومس اننآرلا ئرتئازاو ليات موثوهو سيلا ىازطال معرس ولو

 ىلا
 ه2 5-

 2 نا لا لعرب | لما نيعررلا غربسلا ل وردنا ارك نر ودا خءاشألا

  نسزانوت وسعد ىرعا و ري ئاؤوف -_ [بكرت لطم البو ايات ل نزين
 تاهو نيريبلا,ف (4توسلاوو ايودالا تاريبكت كطذف اياثم 4 دبع يجؤملل تيديلا عفد

 اه ريالا رياب مئرلا هركيد لورلل ننفؤللا ؛ادخ رضاليلا ف اركز َئ يعم ]مكر يو تعا نمو كسب اأو ظ

 اللد ون يزل نودري م ايعرقوا ديرما ا يعدي ولالا قاف يزل



 مدي عفر ٌعربكالصلا ٍجِْنْما نا تال: مبو يع هذدا ىلسم هز "لا وسفر نر

 نب لاو نعم دسم م يصف و ىمدا نيعئطقرأرل اماوز هيدزا مياهنا د اقع

 مد ارصامرعنعو وربك السنا لضد عييح مدري عذر حق لع هللا دنس ئبلا يار نإ رج
 مىييعهددا يصئبلا تيان رععبا تييبع نم يناشد ءاوراموانبس وم اًضفحو

 . كف وتي مرزعلا ةلاغو علوم هريبكس يذاهي عربريونر ةالصلا فا اذا
 يدا انهو ك [مْعهلاالو زكرج ىلإ دو ة[مينا مكرانبو ساَحو ارما كادكو ميلا

 دوجتجاو ونال فنزل: ند وكو نيخولا يف لعرب سول ذل ةذقلا يا رمال

 رممالا ىذا هاذعو الوعل دلع ةدوجنا سل انيعارذ ن ١ قهمب لا ونعم صنم ىا

 ...اهنعارؤووسلاوعابلاج وبسم موصل اوع جرحا نوبكذملا ؛انع وإلا ضر
 يلازعيجلايقو انباع ا نع]تاقم نري ياو تزور مرسلا يلع السوة وع

 ضوإلا جيغلاو اهنيذا ؛انح عنساهنا عج لا يورو اهييسدت انعاش:

 عياصالازمحالن ا هيئتيفيكو ةلصلإِيل ع/اصالاو نكلا لب هركو عباصال امن عبيد

 دالةوتشل نعمل اهلاعولعاهكريبزب رعت ام يب اصالااع نفيا ناو زمد و
 ىسوروعل لاو هباضأ شان منييرونر جرم فن ردك نا ال ميك بل عيه زن !رارص
 هز (ابالا نع همانإ مزعإل يرئتملا ماعا مرام يينوالا عباصالا رس

 خرتولف امهممامالا مرت ليقريلأ نموا ههنا نمرغاذ توكيل اطزتشيب نكت داكن هذلا

 زييظإ رعورتميال نه مامإلا از ل تربك | لوننم عرفو هرودوا  امالا جس هزلا لوف نم

 دفكمامالا عسل ةونيضف ةزرديالو ةلجلاناعراقم نوي نا زها وم اوهو تاياورلا

 , اذان الاوربكت امالاياربل اذا بك دع هئلا قمع وقل مارالاّقةنزاتحلابالا ءامالا

 | ١ مربع هدناؤمدونو (هانالاريبكت نر يفاوربكت ثروفاريدتسف ب ةرقعت تول
 1 يا

 َ تت وهو 2 تا” ىف 5 5 ١ ةاتساللك يع درع يل لاووعش 7

 5 نإَولا ئرماذإو ءِاَس لوقْؤاَركو اوَتضناوإواذاو
 تاصنالاو ١



 02 هدل اولا لصيت ليف وري نم عانمالا» ارب ارضررخعو اهرعنال جوالات اصن الاو

 ف زالغالات نيكنهتلا «اقلا هته نب انستا او مانالا نسربكأ ارب ىيمملا نم
 انراهيىرتقملا ماما ناماذ١|ههنررظَتو رملاو زارا نالها لقو ريعلا اعراوجلاو

 مامالامإ ١م اوه اع نأ ازاي زنازجلا اماف نعجز عال الار نونا رمد اوي شنيع انا وغلا

 ءاوتملا الملبس اصواقم امال | اككْخ مل [عول رانا َنَعَوْعَمْ ماما

 لاق ءامالاريبكت يعاب اس اريك | وتو لازخا نال نأ نييحانفلا وهل درارزهم

 لنا نمو نو قبسلا مدع مد نس اإ امد انمالكك الرسوم يعاؤسو ع نشل:
 دم ييوسرسوما نبا ثوحل برس ىرتيلاو طويل هلا
 امرعنصو هولونلم ا يري نيرا مظبحملا لا ٍنَرا ءالوازغألا فلا ةركسل حيل

 انهلو هرم ةروعلامع اهلي (رال لد اخالباؤكو َياَْشلا قؤوزعتال ةروعلاوع

 يلعينملا فل كباب وعينا عيظولا ةففعو ةزؤعوطو اهوتشؤلع ارو ماا عتلا
 يلع باص "نال طسشننو يا ختدنرل ١ع ماهجالاو زينت اب علك ئرتملا قك 0

 ييوضال نه انه ناريبطارعوؤتشلا خوعرملا انضم فيل اعت يف تددارو هرضتي اف عادلا
 نيالا قنأل ا خرلا روع نيعونوملا الل عياصالا تال يانا دلالجلا عمم نيكرت .
 لماع تيكن نا انه عين اولا مال اذ ناب يزحا ديكس يو لمأ واهل مانام ثكأو

 غنايطغراو الثزلاال قكرفم مود ١ اروّرسم نولبو مند يكربلا اههتركرجس للود ة ثمل ان:

 نتا نزلا وراؤو يفكر عي نموا ىكلازإع ينك عمصب نأ مى يدع هدداواسوتبلاوا

 راتجلاوعورنم لاو لافي يشرح ابولع ةفمملا كدت انباوهص١ نموا مالا سسريثك ْ

 عض م نابحانباو مكر نبا ء عضو روادوبا اورام ار هئشبب اكو حاباعريما نبا لاق ا

 2 ةيق ةنلل فلان )الد ىقننادعاشلاو ؤسولا» يرسلا ءئكر عا عيا هدي

 ل ' يأيف رم يرفالابو ق/نيذن نييدروارعا ةفصب يصف 00 يغبيف نهال
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 امامت ثييورملا الك ةفتبقح انف سيل ةؤصلا ككت نال و شل اللام امرف,ةقبقحلاب
 مائملا تالوملا يف لاق يّرنا (مزمزلل مال ارجو يعال امهل عم اهيف شلات ةؤصرب
 ريئاساروص دع انهببرز ٌةازملا وتضو حسو دولنا ةنعواتلعنان تافعزكو

 اهو هزيم اهيس]ئ اسم ىف لصرلا فلا ةارملا عاعملا تؤوقلا فلام "هآرتس منار و لج

 - يقاهفباضا عرفتو اهيبكس ءانحاهيرد عقر ريا رنعاهيبلنماهينفكّيعااهبا
 اههلرتسا مالا عدبزت الذ عولللادح عطني تيجبالهلق عوكملا ف يضححتو عوللا

 دوعت اليف ةلروتمولجو دوجدلايف ارنوب ينلب درب فاهيببجبيقفرم فك
 . دعارزخ ويضنو ىكالا اجلا نماهمطجر انك 2و ىرسلا اهيتبلا طعوس ناب
 ل 0005 0
 ركتو لا سرلا متزوج افرسسالا قاسللاٍ| توما قاسلا لعتيو امرضعلوع
 راغسالا اقع سالم منا مومن جالو نيبطسو مانالا ٌىَدِبو نيتعاو
 نهض م ن اذا يا ىووطسو مامالا فقيو اوتو تلق يمنامح إني متبتلا و فلاب

 "تلو نايس و( ةاذاحلا لمتاليل نوزعأبتي اهالور نال اذ مامالا ماو مات
 عيضدراوق ع شيف ى ادور ام لا وابو مللا كلما هو , اذني نسيبو ةالسلا
 رالي عفر ربك الطلا ٍيّيضاا ذا نام اسك ع تددا فص للا )نال لوم نم فل يدي
 ام ةلوق عيد ار ئعسملو لا وائيوزيلا ناراب لون جدنا هيام ب يذ اح
 ىذا عزز الايكسؤو نيون الو دومؤدال اذا شمل اة جاوم ان عروهل اوربا و دكان

 .ةاليملابلا مَماذا مرو هدداواصلّينو ةزانحلا ةالصؤالاوؤانشلجو كرت فاالا» 0

 لمسار اندووراجبو مهلا نكات اولوت م مئازا لا الو لدي نوعا ١ ودل نا

 لل فاي انشلا نا لع عامهملا تالوقلا ىلا هسيئبت يوب هلا إو كادع داعقو هبل الع
 رهف ا ومزا اقؤفبو ل ءاوس (ةلطس اولا مامالا سن ملام مب نار يرتكملاو قي 17

 0 يللا ارو طوارارمالاءر ابجد ]| ما
 ةكاولا مواوأل 41707 2 “داوم نا ءانشلا امن( نلا ّن .: ةيصخأر نولي علل
 : 7 ظ طافلا فهموا ايا عسر يو 117

 ظ . ع2 ل (هتوهنا ) (سح



 1 ل 2 معي اولا تمر هاري : ظ 0 را ا ظ 8 رد فوتو مطولاطدووؤلا ا ةدالاوت لام ةفعيم قاطعا نم صن ملا نالشلا د , ر+ نمعدنابذوعا لون وف هنااا لاو عال عايصوصخبة جالا : د 00
 1 ا م 6 هز موا ارت أ ' ا

 نأ 90 7 : . 5 ! كس ز : ا 1 ْ : رت 0 اريل كمال ما تعج
 0 هلق وميمع تبوس اع 2و ١ ل 3راقلإ نب ل 0

 0007 اتوب اواو ا سلا دع ابل هن ادت نعبوبا
 ١ ديول دللامزاقو عرارتلا وم .ةلعأو ب17 لو ءوضولا» حيرلاو :(ةرلألا علطال يصح ا, 1 ا مولا ا الضاوي نسوي نإ كو ةيوئزلاةضالخا والدرب حلق

 هنلارص نير وسلا نييزصفلاناناوو ارَعلا نم تسسسمل اهيا بحزم ا لعارنههل ,ئعازوالاو ]
 ا : يكتإو لزئاملرا تسيل اهمال ةئئاذلا تنكو اهب روسلالضت رتل ىلع 22

 ا أ ةروس لم مالو هَ اهلا نم تسملو نب ؟اودعُز 78/1 ةعسلاو ضر ابَييلزمابرلا ٠"
 اور ولا كرلا ها سببا ةالمجتفي نال عنو دع ههايلصا الة هبات عكر ٠
 تالوعلا ياو يبدع ةرظاولا توني مرعل يم تاو فمؤضصامرإ وعون لوعْلاو ىيارععنا#
 رمدزاولا ئمواهيفويرسلا يوجين لولا ( مدقواهبوعوبوبرلارويسو قليلا متو مهلا
 دراور فو اموقوححو اهبد صو مامالا نعله ا نعةئاردلا اوس مقتبل راش يمسملا
 1 ايوعالاوح اهلرتدوببدامر بست ودل ب|نيهتسموو ين نابع ا يدعو ويدل مزراب ! نيل قوز عيوسول تع ةعلر تؤ / بحب( اييزعضلاو عال ةاماو انانسالا شالا يأ
 5 ا ايصععلو ٌدوفَس نا رهان قرونس أزف نل ني ةرامؤ 2ع 5
 او وأم او امال نيت نسيدو ةمهجلا اوف دارمطقفذوعتب اينما ا |

 ماادا 3ك دع هرئإوص ملوك ا مال جيلسلا راج دا ريياس
 , ري



 "ا يعم لساني ادس ايام ابوه
 ا ما الاقو نيام ةقئاقلا نم ٍضاذ ردع اندمعإلا نا لب / ا

 و تنازلي ايزط نوما تاع نعرأ ان 00 لغد عم ظ
 ما رم هتازل ييضاالانااز تالف !عييما عزل نصدر

 7 دنع
27-0 

 م يمل امم و
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 رمأع 1 مموج مم سصتممو ماس 4

 اسال 7 ظ
 : و لان ااا 7 ابو نافتزالالاسنيمتشل اب تايقوينعشلاوسو ا (نانتا دزني 5 ْ

 . رعبا كيفاه تزنع ماماطنو رولا ا يف اف ءاوتسألا لاح لبقو ]
 شو ١ 30 موه يعمس ايهما

 0| ع
 79 ىلا 2 /

 ةزرت - ٠1 0 او اورطنومم اي 5 ١
 7-5 ورا تسي اكول وع ورع نال لاق ليا نعمراثا ف و وارهطلاىوز وزو قكيام 1

 يا |ءامالا نفي بدا هداثأ نم ا مدت رو نيبابالو دوفَمل ابالو
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 ٠ يراها رع ملا ردبلا يعي ولا من يي نإ يصفلاو ا حانمو ىفشلاب «ىنهلا و الص

 انو رشؤلابةيروملاب لاند اوجاب:بكلاي م /| ى ارقب ماسلا نال 8

3 4 

١ ! 2 

5 

 مولا عصرلا ىغرلا مرو هلا اليئؤلا هدلا مس ل ول خرم درو لح هد وصي لس
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 1 ناوزلا راسل سم قف بابا روق نم لا نال اذه رق بكل + هئبصع 1
 ظ ٌمدهزصا مريع عإ نناز |رثح مى لععأوا ةنيق 21 “ً يل 0 رمنو انه يس امن

 يرلاو ىارمالا اره نأ تياختا يكن تنك و دصاشيام مب بقيق امواول عم
 نه) اقيورواب كلك َهِلَجارو يزال عا لاك قا مفاعو ىو ىف لس 0

 بلل انكسواعدز كلذ +.( ناك ثيجربوا ىلزرفإو هع ىذرصاو يدرخرم ديت رساميدلف 4

 : 0 ؟هتجاحوعشلو ملواووارلا لاك مي مصرا جاور د صر عن مرفت 1 اهرسكو لارلا ضب : 0

 1 1 2 هلك جال سلاو رو اروكدملا ءاعسدلا عانتفا يجتسو هانمرق ارمالا لكل ربا اف هبت ْ
 |ىكسمالا ننسلا باص | يا رخال 2و د عارعص تلوين ا سك ميعهللا ىلص

 لوفي نيباورلا عريب منا هراؤتكل ادري نامل نو هوو هركزي مانا 0 : م ١
 دملابطمالاو لاا 3 معوقو :ةولئامزجاملا هلو هَلَجآََو 2 و :اعو باعد

 نينا عر ريا اوبا بمجرد دامجباو 2 ةر (نملاو ىنننا لامتتساالا ل ْئ كوت غر ا 4 1 ْ

 مصراوي والرومان ةرامتأ برن عا خلا تنوعالتقولا 0
 تاركملاو م و يصاعملا و ورح ا حد ادصو تارارعل اه هرثسو ١ هرنح حر ووص اماما ايف باوصلا 3 1 0 ْ

 .يرلا هزجؤب لش حبان نقولا صوصنح ايي اهيدراعسرضن ني ةرائتملار ا صاصإلف 3

 هس نضدر# نمخشو تاركا نيوهنل يقر اختس نان يسكيشلنزلو ةننتوا ورع اتصالا 80 ا

 54 ا نكأرث اهر طلسررع وع ةلك دادججلا رّصفا رف و ) ؛اجناو ماعوإرم اًيلنَع ارز ع]وصع 200 ظ

 يلكوولاازك بوجولا طقسنارلاور نالارلطم فلوس ل راوركني لذ سواسفلااراتاررمص
 دعاة راهو رومي: ةنيوعو ملقا ف ردس عا يضر داو ير ىراغلا 0
 نانا يابنلو ىلا ىوه ععايلاخاصإرشنا هردص لج شي ناداوحلاونلاخحتالعيرمالا 07300

 كا لصرللو لا ةلاق عملا زير ككامدبا ىننا عيد اظن رءوس جراتملاعايكناذل
 | سيروا انزكقيا عيسي زنا يلا لنا مدار وبس كر قمزساب تياذاوضلا َ
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 0 ار لب دد ةرعاتتلا انا يداابفو عادا تاكو جحا هالص 00

 ظ ," هدنايصودلا 3 وسر لاق نافواولا نوكس جمدو عليم ابيفركأ عب هذلا دبع كيلادات

 2 - نمرصاىلاوا مد[ينب ةطسارريغاس ىلا فان هدلا ىلا حامل ج تس امل نم مستو لع

 ظ 0 ار لضّلاد عرب ايلع يريم لاس ب دارك ايا مآ يب
 0 مكربع هفلاواصوبل | نعل صملو هدنا ىلع شيل م نيتوكر لصيل رل من ووياضولا

 ” نيرا لملا3 زرنا ر.هداواىجبس ع ركلا مذحلا هدئاالا هل اال هكا دج شيل م

 ١ ةاعع ئنمتنت لا ايشألايا نكي تابقوم لاس سئاقلا بر م16
 0 ١ ءء.6 21 و 60 هي
 0 - ينطتنتتل ايشأل 1 دا نناسحالاو الكس ةعرلا دن يت ارا حب ا وو

 قمم ام ةويزخلاو كوي (يزاك ام ات ءانصتقا بونذل | ةرفغم 4 0و :

 ا أى 100111 يا عام نم الربا و ريغ يتيطعو يئىنغلمجن ا 1
 7 ١ ذل جاحالو هل مهعالا اند رزال كلذ هسْمتقي د كا 2711

 ,' 12من هاد حئال ماناهتلم أ ننال ءالساوو ا ب

 ادا 0 دزووتراقر امان قالو يدنا اس ةجاع دايخ
 ' كربلا 3 لا حنون ككلانسا ىامرلا اصلا رنج اهلا صقر اعد ىا هك اعو نمو / 6س 1 |[ آم

 0 ١ يجاعي راب تردون فا اوك دع هاوس صولا وير خالي 1

 ياللا غامد اما ولا ع ياس هوفشف ملل يمس( اَصَنْو ىا هزه راما ضمنرات
 ١ را م اهيمسو



 2 0 نب الماك مك عدم لمد هنا 50 م 0 3

 مجم ضعرتر هيوونلا لاق برن فلراو 2000 يد و 1

 8-3 اعالل هرلازعا ١ ابعاو دو اصدوعر يع مددتوي نم معادقو روربتم ا عدل ادعم زابق 7 0 :

 اهباهتك تس د كينداعالا يسع ترهاذت اف ناًصمر لكي هائلا ءاس لبى انّراو روبل 5 ظ
 يل

 ءلاعكلا ءايعاو احين داس ديد قضاة او ميكب ياحهامصاعاتاهارو م ”دعاومألا ظ

 ”(ناياررتلا دليل ءانوسب أير يمنا امل ةنوابعر كتف ايم اوك ابلط ةريشألا 0
 هس ا

 همم اراه ١يااباستهاو لوف عمو نات ام و هيدر نم مدقتام لزتعاب اشنح او 2 /
 ا لا قت

 قفتم اسمر سم زءادالارثملا يف ررقلا ةليل اور ع سو دع هسا يصراتد ةاعت هفلاومع
 ٌسولا يل ايل ميصِعللافو ؛ هاوس كلذ حئمسلاو رولا اهب ممسك اهنا كالا لظمم لام رياح 2 7 :

 «ء اردنا ستعا] ونابضان ا لوعوعو ىريشو عيم ليل اناا توريكالاب ذولا 1 5
 لل يط دعردلا نجر دوعسم (بالاقو هنا نيبع اصلا ل1 ير يرام ليز يئييلا هدم .ويرزفل ١

 0 لاق رود ارا نصر ومشم ا ىف لغم الا م 00

 كك لك باّحنا تاّصمر 000000 اعلا ءاصمر نم ضعمل 0
4 100 
 جألاو هلا هيديدلا قيال ايصا بزنو 0

 0 م 2202 00

 .نوزفتيعر كابووات 0 رز تامل انزت
 نوب كلا



 يي وس ب يح عب وب سيح ب هس ووو سس سمع 2 سويس سي تزن دوسي سك. ب يحسب هير حسو 6 وعم

 2 ب 2-7

 ل ا ا 0

 1مم ىت ظ د املا نقلا

 : و 0 "لوب ويه شوتبو ريع نيو إ اوبن 7 اهنملا تالوكلا ىقلاَن ةلرصاناو 0

 2 3 فطتساامك/دعوو كره وا ءاناو رافغتمالا ريس هفلا نختسل ىلعول هب ردي
 ظ 3 ا رهاعامبهانولاطعمقمانايا هب د سو لاثتمالابذ نايا يدعو ىا

 ؛ بالا باوسلاو ةماَجلالاوحارروشنلاو ثعبلا نم ى ىئترعو وب نقوماناو 4 نار

 0 0 ١ وعلا تذو .مناوب ونص رك نميأراو كب ريطتشلا نا توف ارد نمور درع

 ٠١ 3 :١ اهب فرتعالرتايا لا مابا ديد تب تؤ[ ونبذ فرتعاورتا عب

 هك . ول اراهالا نم ينم عتوامب فيس وفا يأ يدش ىبزب ؟وباور يو ا نمولعت ننم ا

 1 00 ل رو تل 110 تو ١ لوعاف (و نائقلا نركب لا سرج 6م
 ا ١ ب ”واىصلا رالوقلا فلات بايتسم بيا باىسم ابد ؛اىردلا ءاعرل ا ناوفع 4 لولا فن ارق و هنلا اي تنبأ تلا
 ظ "تسلا ةر وكلا ديدلا دليل ا وما هيديعأ ا امنوا

 ْش ا

 1 ا 2 7 ل يي سراب هرثعف يزمرتلا رم

 . ةنيايشد 0 ءويوموق نسيت ةسياسة سسك راسو ب

 ب أيا ألان عصا تضوبابااناد اذ ناب اةياسااك 4

 عربلا مص سس يروم

 400|0 ذو يظر اعلا جك غثكهيعردنا ياس قو رسمك ا قداصنا لذ ماراوثسا تورت كد تمام سبب 7 أ

 دهر ها
 0 1 هذآ و

 00 هنن ةي -- 00 1 د د عساس و ُ



 دز ادا داش مادتي سس تضم د
 ءانخإلا|يددِغَر 2 نيم اعلا بر نم كالسصلا صمقن نوح ا وذم لائتشلالو(ثسلا بروما نم 2

 . زكر ل ضباا ةانوسول ل تاضاوباصالاوةالثةلاءراالام اب 1
 . يسار ناريلادررعسلا ديل نر دااةلوسبج نوكي س ددكي ا عا ا درع انا درعاهت دقي ا ١

 هش قوتنا زعل اب يملا قوف م ناليسلاو بصلا سلا ىوماقلا ن لات [ىصيخ ا ههنا تا 1
 00 (ٌيكبملا مر ثان اوس نحو ين اريحا ةرئك الاد هرم 2 |

 نارخ/رمزسنلا دليل (نمركذ ف اىسلايل عبرا فر يخل هددا عسل وقب مكر يع ا يغسس مدل ظ
 راعرلاعرميف مدرب ل لارل سم لاق فعلا نجر نبا ىعوو راك تاجالا بليل اهيا 1 : 3

 قاررلاربع يورو نيريولا نليلو نايف/ نم قيفنلا ليلو بعر عمّرذيل لواو رمل ا 0 7

 ”ةوبل نأ أرامكس لاح مدلاواص ى ىيفنا 1 و لأ ثيعح دعس ا ي#رلاط ىلإ عيب كاك نع
 تي تت

 يمدعلا بررول ايمن ل زب عن هدلا نافاصراههداونومصر اريل اوموعن ناهس نمفسصملا ١
 ءوركدامي نشد داوملا ةدمحكال 2اعت ل ةئص) ورمل اوا تكئالمر ا كرما لرد يا ء[مسلا 71
 قص هّقزراذ قر رّمسفالا لعاب خغتسالا وقم د م (ىدملا تالوولا ان يقلل نم
 نمولاراوصو أل ملا بالو فرل اب هلرفعاو م نؤئسا مادا الا ىو طحصطلا لان م
 ل تاخر اوشا اخوة

 ] تقارن يدب تيا يلا نير ءتاع نتا عب ه4
 ةزنالا لعرب تح ليدل ترج تمي ياربلت هلق تمي مل يدمر داردالا يف لاق
 رقتنالوا هبلقتي مل مضعب لاقو يون  انددلا لها يعي ركااوسل اًبالءاجا ٠

 ]ومس نر د يقيم يا رمال ارب نال قلانشبت 2 0
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 ._.انفرمألا دال ميسوم عا الص يعن امهريعو 0
 ْق ذا ةمصرعيا 8 لولا ةنسملك در الوارمالا ف نات العلا عاجار ف حرت و فينك مدل اعمر # 1 1

 ١ هسدوعقلا يئمزاونلا ششي الذادهنلوتلاوعع ماشاف عادهلاومالع 6ىزئادار وج 1
 ] اهركأت وتو يعول لولا ةنسالا لاقي معمل أريح فور وعون وتلاوعزوبجبالو داتا
 5 مهنلارعرسخلايورانك دوج وجال ارع انرزعريع حملا يملا + تاويعا ىو سال لاق 27 ١

 نهب سالّشن ةازمالا]ف د رزكييك اصالعاقاصزارجومالانالجيمتاينعرح رار لو 3 ١
 الاي يملاجو لا ميدو وازنلا انباع ذي اعف جواَريلاءادا رجب فعلا - 32

 عوضا هفؤافا ل لا بنا قزؤلا محو و غاَلاَو للص نص يفملا ع توك يارثنانا
 رزعالباساج ل فنل از اوج نم ىشسيالن يرن (ييص دوشلازوجالث هنودرلاتل يي

 ماع ىشكي ن او نءاث شولاربب وسن نأ ْعَمنلع هننإو صور ال موملاعئيشم

 0 | تةيداابرلا ناليص مق 0 /دافيفكليثإن تالس

 1 ظ 0 .اهنانزغ هدد صراف[ خخ كش اع نعدلاود يو [يعوللا مر حشاع دور( راؤول
 1 7 م دئتلالاداعو ووسو وكر مآ تاي اوف عاق ارو دانشلاب لاو عرماامدجدىا عناد دارت“
 ا ”نازولاع اعمق ناقد نيهفحلا ضعب ل اتاكرانشل اارعايرألاو اا ب الاول لضوما

 يباع ماوص نعدرو ام ارتتو ةنسلا يئاومارعاو ق هيلي هولقتلف ن شام

 قيب ل وروالايف ةوالا يفوسما نال: نجاد عزو اا يوتسا يعأ سم ادا
 ماثنابىا ,/ة يل و ا اقوتسس حولو ةنسلل اارصخم ناك ماريا نم وك)و ماك رو ماع اناا .

 ادعاتاعوكراإو (ئاقاعؤكت توكيل ١ ايزل رد وكت هيو ديلان مانت
 يلعالا ةفسصن بمقو نو روزللا ع هيتبكر ار وزموا ذااماو ىو ل ىتطلال أو دف 1
 ماعلا ولولا فلات ماتا رجا ال
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 مال اب اذ اوبال اذ عع نن ربح ارم ١ ةيدو لقحل ا ده اضيا نال
 وشل دقن ايرلاوعاوبل اع تناك فاق ىصار ال ربكم نالول
 00 ام 0 اا دهمان هلؤنت وت ئ

 مج بسحب حس جس

 4 7 ْ 0 1 ا مل اسال

 فار ا ي!يبتح نامه هرعأ فاك مدع
 طوول اهو املا نع



 ش 0 نا سوما لا

 ين ثؤلو زال افلا هقس أوس اجالا مددت اهدى ياو لو ارث

 . لال مزالوهو نيمزولاللوىا مارشال عيد سنا عوتل ةلِصلا ءاسعال ارجو : لا

 راف (ّقلارصا 15 زج فطالا اش نيكرعق دات مار وصى لا نعد ليلو

 6 خرب نيولا نال يشن هسولج ةّصورقَتِي الذ نونا امو( واروففلا مقص * 81
 مي ا ت22 يبا
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 92 مامر وا لقنلاءاقمارال ارعاق .يزنرواتلا مانا يارم (عازءاجو لعمال لهشروذعم 1

 ظ 7 00 دعب تاَسلا ف ناو .يوالأ رعكرلا يف دوتدلا نا( ءاوس ضوفلا .

 ليدل لكزد رافوفس اكد لهب سيل مايقلااهال هم هد ةشمختإ) شع
 عملا 2 ١ تلا هاف مور راسا دارمألا ىف( ساَضلاوحو روك ١ الروج تن ارمكوا" ان
 م 4 ا لرألاعبحج عم م ملم([يلاو ىلعمم مال اب لم , دانلود ةقلطم ة :الص ملف عرؤن نا نا يلح 1
 1 نا الاعب هارك الب سنا ج هىتبف مايقلا بيوتالوعو اونلا ناسيصالا مرددال عورشل ,رشلاو 1 َ

 "ال عترغ كما بعتلاوو اراب 'دعريع ام امأملا دا عار ”رارهلا بع امصر احا :
 1 مياس نالوا: .نبلا6ءركيالاساج هءارتباوادتبالا مؤسف اقبلي .:
 و ١ جرلذن اثرت مايل لاروهتعلا مورو وقلا ا ءارتلا مفتشي َ وللا ' ف -
 "قيوم ناموا مشو ع مسار حشش اص تنور عراوملا انك ول ولتلا '
 "اولا .راضوندلم ل2 :راغ نالو ابار نلوم رض ىأ ري :

 نازغالا يوم سلتا نارك. رافو رمل عراخلمشيل

 نزعت نيل فاس هد ذ حولا ثب دوك رار 6 رم
 27 اذا كوب ررالا تاب نموا جاونلا معن جاو جوا اهقموا فاتت
 لوقوسو الرع 2 منت جال ىراوبلا شعبل نارعسيل اوفا مَ ةوعدؤلازفاس ع 1

 ضيا ريوكذو دعاز ومس سلو رج نع عربيا يف غرو ازذاسم وأم وتشال “ :ء
 اهيغلل اك زملفلا 500 هي ركل | ا
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 ظ را ف 0 يدعم طباع ليو ىلا حبور انو اافنساب 0

 2و كرري ا ةوزاتشب ماغألا رسب يح دجاو كر رهو قمقنو اهو د رابغ فروض ومب 0 0

 اةللداع ويكسر ر قوت اذازركد جسرغلا كللوصو لصور زحاؤا ضو عرللاو يا

 ««مدن امرط ابا ثيدح ديلدو دلع رملا ف ىرارج ب ق) صمام م 2
 ادل انبع نويم عزدع و نصو سعوا ريس عريهسولن و امملا ”الوقلا لاك ب جاوا 5 أ

 1 ااضالدسفنف (ينجب ئيشلا لذ بوكمماالا مهلا داي ريو ماها 2 ها 7 َْض مذ ذأ

 راش جاهلا بانت تي العلا جنو ىلا اعلا هققم (4 ب ةسائلا 2 000

 5 هيعرلاؤفد عرسال لا ةررصلا ممل بكل ام اد اسدربوتامرمكيل الص ازيا ىلا ظ

 . ةيقصر,ارالا ةزلصفاو طه اذ عار اه كالا واح ةالصلا نال ةراشمأ لوقو يوما 8 ١

 لإ مزجردو مريب ظسا وعجل ا او ةرصاو باد يع اناطاؤا رحيل يو رسام موقلا ةلصو 005600

 در زمتااو كل مدس لل اقم اور ها رتل رفقا رع زي طرت 00007

 هنلاربع رب اعلومل و مضل فنلا باب نإل ضزعلا ة الصوع مرو ل الييوتلا لات .

 0 و ءايا يعزي جو دلع إ/يفسفاونلاوصي وراس ههنا وص هلا لوز تيار وسر تياد

 7 اي نال دلزمالا ف لاق“ هكركطؤ تابع نا هأور ستفلرلا نم عرار سلا نفي

 شب اأو انبقواباربص (صتخالر ف غلا نزل ةذاقلاوا لذ اذلا شاع انتنا متلو
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 1ك لاق هدول اجباقلا نيشان هي ضرك لا ةتسل بكارل ا لزغي هنا ا هلا
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 رراوعييزت 1 < 1 !لوتصو َ رورة كرو سمت ل اا
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 ظ 2 ّ 5 يافز زاك لقلاوبدتسمولو تبعوت اب ااص كب نا: تادلا فاقيا مكمان ؛ يالا, يلصنو

 ٍِ ا ١ نيل قول عيجاولاو انابكروا هلاصزت قفخ نا يان نوتب ضزؤلا اهلك ضم ناييلا
 مقفل قلو ةباد نعمل زذول يقياعف ول اق عمفرههل بيب انوا عبادوا شن كعمل 5 1
 ةالصلا نئنيح هل زوجي رهللا عنمنيؤيا) ةغرلا فود نا بلاؤلا يع نمو بلاولا ٍرعانصم ا 9

 5 .٠ يطول سد وجدو عيئادعتباذلا دن لع فوفو عاف عبس ق وم و اييلع 7 ]
 1 ا ( وكونعلا زهسلا اكو هةر يطلبوا صولا ريق بيهن ءواموع نعم 77 ظ (ٍ 8 :

 رطل جولان كو هل عِسالمَءورن دوياماة 6 داي لم اناا هس ام تيما ا 1

 : 1 ةداليزلاوزعاو املوزنلا نم عسب : مارا مارلاععوالصلا لزوم الف هولا قّنم الد ط [سبلا را /
 و ةالصنووب تولا ١ ليلو عا غفاءوجسلا مف الا علا نايات يي :هل >
 ” ردقيل عز شيما هبعاصرع اهبمضتالنهش ارو مئارلاو ومكاموغاذاالا 00 ْ

 1 دا ازباعاميدكذو باد بكر جام نادحو دع راع ند عدر لطتالذ رت اهرب نا وازن ْ ١
 1 . 000 داعالا ضلااب تالا 0 0 عيش اكولو تمكن ظ ْ
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 اقع هرر ةفيعيا رنعو اللع اشرد رد درداقلا تلبسي يل 0 1
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 ا اتنالدا سبا نهض رباع را 0 1 1 رتريقلا 5
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 ا ا ل اعاسإك مادام دك

 ضرنلا ةالص اهلز اوما طعرلا رحب! ايبسفين و "يلايع مارك رزقنا و مروا رارمالال داعم 1
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 لعشمزا
 , تفرز ملل نانريعة السنا ةئارلاوعاوعو ماشل الها فرو نوخقلاد بهو تاو او .
 هركرب ىانادحو مرعو”بارلا عرجتو ملل وشما نيطلاو ءابسلاو صوصللا نوبت 7
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 راصاداو ه نيرالا زخم لح اراصوي ناي متتكلعجام ةطسماوب مرالا للجن أيا مك 2

 مامعهلا نالوؤلاو لاق جوجسل ) عركرلاب ادعاقالاءاق ين ةشيزعلا معن ةضيزملا مِصْمف ضرالا َهلزنع . < |
 سانا بدنا اطءانمدص اثار ركن 0 ١
 رعي مم ا هقلط ناو ادهو هذه ىدصم ا ءرابعدجا يل الاتو ىيناانك
 دما آو رع عيظعلا هدا نغتساو لع نونو زد اجمكفلاو مادقلا ثكماازا ام ع

 يارلاو بلا ركرم انبالة باول إب هبشس اهل ةليؤسلا نالوا لضملا انوه بسام ةريفسلا
 ١ را هن ةماعلا اي
 1 | عال ”ةراهومو (بك جارنا ضرولا انا را ةاللص التل ودوجاو وك زال راتبا يفع

 لور ةعو ليعالا ملل

 وأن مرا جيا( «زدخ ةكارأ طعام ديا |
 هيفرتكلر ىفنلا ءايسد سل! انرود مالا لفلان 001 و7“ دعا 3
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 دعو رذع ونال اساعومتا) امرا معز د نييدبايل لاذو ين ةفينعوإ دش وعم 0
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 ٠ 1 1 هلا هور !مارالا ليل د تاهرسلاؤ ارك .عركومل ترعب ران ل: الار ظ

 و م ١ كهل ا ىلا انجل اك شولوادوعت ةسفسلاو كلام عب سنا ع ص انيلص اة :هربريس نبأ عربريس ىبأ

 0 . راسلازاريلاد كرعئاموابنو وزمان هم بت ةةلصلا زاوجإ ليلد انه (ط كلالارلا

 | هم ساو كدا ةداضدانيدص حاجا لاذ ابق الص اماحاوعا اي !/امال | ا

 | لان ثببدصو يرعارلا لاقو دارمالا اف نميبباتو نبيا اننا قل( شولءادوعق 2 1
 ظ لاك أ طلو والو هلدالا واول برنلا هلم (ة(مذ لصرفرم لاما نزيلا هع ئيردفصو 1 ظ

 |1000 عر مال ب دانجو لا نيرباهدد ده د نيريساا ثيباتةقئال تاس اهرمد
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 100 ن انا عدا ابعت اهل باك اك

 00 رعد ذيول قارنعو ىىدصرزوالب ل ادع اق توك لاح بجاولاو ضرفلا ةالطص مامالا نغم نو ئالكاو

 ١ المال العا ةينفسلاو ةالصلازرت تاياورلاوجبؤو مالا كذب م وا
 ةةئاولا فاير سس اهكري مطناو ياالاو اعصار دع نمر انوحت الارجدعو ةفينحي ازرع

 أ تا تادوقب كح وم اهركذ طنب ةذئاعلاو ريرقلاةفو انها اه وصال وع ططشلاب
 / ويلا ءافتنال ماشا يش ةردق ع دزع نودب الع اقاهنو البس: وبال طشنلاب ةطونرم

 1 نه 9 فلوو نعز 7 ارتماوهو ,وتفملا يم ااوع ةازمالاو كذب عم ال عاملا, ملل ظ

 أ اتاوشداب ةطورر | ى صن ان زوالا ضع او هريجاصو ءامإلا عب ئالنم الع اني
 ياللا دعم ضرالا رايح ةنيفسلا نس نس



 لا أ ٠ يرش رانج اروع اهنةااصل ويح الن روع نتيقتي ناو يا 0 3 : 7 ظ

 مالفلا اًمائةالصلازاصراّيعالاو تءابيلاو حارهلارهاظ نا معا 1 5 عياربلاو ايحلا 2 ا ١

 عاشيألا يف هديقو ال ماو وزلا نكمل ماضمرالا وح ترقتسا؛وس اقنطس شمل اب ةطوبرم ا 5-0 1

 ياا هزمل رد
 عاشلا عن: .ٍ

 اطيح اذ هر اتضخاو نيييتبلاو يف كراتتمالا مركز يع رو زل الما مدعو رازتسل الاب ثيرعادح إب
 وهإب رمال ميدمن ليكى قا ملعاضيالاؤ اموءل نا نيهاش عدلا لاه انوملاو امثعياربلاو
 روح النا ىعبني م انينالا ي داموا انهوعووبفالات دودو الط الا رّيدمار ىرعنع

 ف ريرقلط سوهو اسيا ريل ايلا. وزلا ن لسا عمة طاس تداط ن١ امية المعلا
 ميارلا4 نكح اهيل يبن هات ملارعر قامرلكلضعلاوب ا ىرعرلا يدل افالم تارذجت ثوم

 نّوَساءاوبا قلطم اًءاَفطَسْلِإمةطوبرع اى ةةلصلا ئاوم د انرلاوتارهلااسظو ١١
 اهي نوما لسم ازا لسيف مرو صال ربا دا ميز مكىلا د نلوأ : ْ

 ةباس ةنيفسلا تاماذاو تاروزملا تانوطخح ا دوصو زرع عابت تاروطحلا نال. ريثذ
 ءانشفادنعلا يسال! ضرفويعةبردول ةلببلا ةالصلاع اسفازتس ابي صحا موتي ظ

 ياصملا مهوم - ةالسلاز وهو ةلمقلا نعىا انيعةنيؤسلا اسما رمو ةالصلا

 ظ ظ ةلايتمالا تلو جالسلا الرف تازلاب ةدوسنملا اهرال "لجل ايااميلا (ترارتسان

 | السك زوحوتح ١ ااصلا عع كاسم ةراوتلالا رع خناو عرارتس اليعردما اذاارهو ةروملل ةرفتفم

 اارقتملا ارتولو هطرمالا نال القسم اررقل نال | دقي >2 تاو رلاوجتو داومالا او

 4 و ررغبعيدلا لا يلارواام اهعهو ىب[ميبلا نعرملاؤاذككى يت كلو ال
 0-5 08 0 ةالصز ]صن ململا هدد فنلو ناش هدلاودارمالا نازكرد قاصد رمل صم 0 15 موتلانال :صئازاررخؤول ع نتفالانع نمل واوم عضسا بزر نزيك جلا اياموقلالا 2
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 و 7 8 از لاتةئوزتلا اهنا هرواجام ار ما رف وز ابل اع( هرفي

 00 مهرب ميلعرللا 0 ملوف مممو صار اهسنفن نوكثزا ليو اهرهن يلا لووت نايل ٍلرالاو املا

 7 لور قفار 0 يرينا ىف نلا لع هقشم 2م (صراظنلا نأل حار الغم نوكيفابتايالا]ب أب أيالصلاب اًنحرر
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 | ةسادازإ] سس عواذللا لوقب ٠ اهتفصةيعمهاعر ةعنمإ ىدايزعبا
 0 ينو «لزعمل اال ةداادو دل انم عدتبم اهركلم مالا نم اد سوبا صحا عم ابك

 ئ . يصفر وجدان لإ ناذ يل[ ىمدحم هدلااص هدل لويرذا (ٌلعسدد اير شي اع هع نيريعملا

 1 1 3 مهلاو يرن زعبارلاو لى ريل نماوعمتجا حسم انلارعكقةلباقلا عما وس انتااسب

 ظ ٠'| رام زمنيا ععنصو لا تن قلوبا لن يدع اوسع ذرم ]

 0 الرو لاعاد ةاناع نع ص, بيصلاو و ردح مرفت تسيل
 1 8 نااو ب ص بأ يركع ايت اك ركع روافع هربعالو نمر دير

 5  هساوص ا نيكد يركب نبا وع ق هب او ىف اربطلاو سيلا نبا د اوراماو تادخ

 9 هللا ةطاوب نورتسعلا تبث اؤاو فدوضف ينعم ؤ لصين ا مسك

 ظ ذلاوتم هددا لو يفتش راجنلا عسونمزعيل كه هلإ شر قدرصلا يرعام عرش ارل

 | 2١ ىلاوععمممججزجعتذالغنيررصوركبيلإ ةئالغإ كلذ ععرمالاو | ضع هذلا لص
 م قفز ذك عب (ضمر دعا ئر الع سانلا عامتم لئادا طك ن اف اضم مي ماقد بعكبا

 / ّخ 0 . عملاق نوال بلو ايولا# انيرنو نل انيس مد لع هدداويص هددا لو نمو لهم ابو يرابلا
 ّ -.. يقفاذجازلاب هلع اوشكيروب نم نسبررملا يدزشسارلا ؛افنأل زكي نب غاوي لعمال

 ظ 0 َ 9 2 أيشا ىروب نرسل ة م ملكردإوص هللا) وب/نا يرتكلا ٠ مور ثددع م معلولا ب كورو

 ظ 322 ١ ات اهراس مسوق 2 يلا شرع اماومزل نايل نرصاذ
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 ١ 0 يي هس
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 دارعلا طرق نييعمم !إ 1 محد ال نيب |
 َ .يناوتملا هديا 6 يس 1 ات ايكيدعز و لع ءءالولاق

 1 يدل اعمل اننا نودلاع رلا تن ناو لا لمح لو در كم 01 . ئ
 نوقير نير يداشلا ياك عبو مدح ددنا صولا ةنس انبا يوععلا 1227071 عنمجت دوكو يبل ظ ايار 421 ايا دز وص ع اههلا تالوقلا يف( للصا تنسب تسي ا يف(لاؤينسلا ين 3
 0 كيفما لوين مزعل امو نيكس :هلغ اا كيل" ة ييداحو يي رولا سيزعلايي
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 اهتم نوجا رسل ون حسو بعاصو بكدو باري سوبا اسم نير واس يوت
 ؟ي راسا هوجر صمم | نيك قلو سلاو عابصم ومار وجمنم)ع ادا ىساو قلفملا ص ١

 تيطلانبب ىمالا توكلنا اباحي ءدعاذملاف لاصرلا قالحا عشك يازعسي ال م
 .كوم لا عديم اسم ا السلا طرشلا اناني لع ريا يشن فان نمتاو ص از 0

 دقو نيا نيب توككوا ءلعانملازصاو داومألا ف لات هرعاذ يلا لهذلا وا هلح ل الاتفو ْ
 ضم ةزداسملا نال ىادلورلا وجو يون ليتل انوه ئمرفاسحلاو اميئادمأو يتسم
 هل نسكت يووو قلطلل نشكيبرفاسم ا تافانه نئنا دب لصمد تو ىّسْكل اوهو.
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 ظ ٍ ول ىثت ىيرن | ,هلصلا نم وبرالا تاودرمف كفو يضالاو نيريهلاو عج ليوقمو ءايا 0
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 ظ 2 0 وبلا نا جرررعلا لباس عت اههعلاتالوتلا بعاس لات حز اجب: ةضحزو
 0 - .عنمريقتام ممخرلاو زرالارمالايفحررقنام ملوت نيوموصو رزعر يذل عرس ام

 ١ قيقتو هريئرن مهعر اهل لانو هيقيقملا تصعرلا يضءرزع ةلمساوب رمى ا

 - لئالاؤ ,ىتهلاف قاد اضفلا بوعو عملا ١ نوصوقل ٌهلوفسمريستتو

 2 هففغاا ارمالا يت هفرت لاكي فيقكو ا هبعرن ةرمغرىشو راهمذو لصعلا ّمعانأط

 ١ كوسها دك وصنلا يف قملا الصلال ةولصلار فنا زوم
 7 : ١ ل ريالا, لعام عيمحديفلا لوقو ناوثلا م اك نزل باو لصف نا الا مرهضتيل الو ّتالصإلم نبا

  ريملا فرت ةصخر يحسو لوقو مقمل ا لعام ويبي قادت ؤاسملاو تاوكرل اداووا

 0 شضسلاو ناممرلمفوا 0 طا يرش و ا ةيفيقحلا تصخرلا يعش

 ظ | عل رف نيؤسم ا :ةفإول باوبؤضم ىزرعلال فم مْمَشنو تمطر هنن

 . باونافلايعريصلاوهو يزعل از ئصّيدو ناوإلاب شط عرلتلاو ناسفهاب اها او

 : ا اير لوقينا ةزابعلا ق يلوالا نأ رس دع هركلا لثم هد نلرو جرامشلا
 | رو ردعقرلا الترا سيريئدبلا يلوالااعريري توم ارذلا ةالصل/ متل ازلو

 1  .القئرعلا طوع مو اذاربق لوعلا نيييتمل ل ادي ال ةيناشلاو ب ناميَف بى زفلاب

 أعوام يزلايا ام ديعلا لفت ِباوُتلا نإل يلع ولى انا السلا اكا نصِتسل

 0 ' ريقامالا راك بازارعورسارعاح نيرودخي هلريرلاب ,نآل ولد ديعولا ووو م بطاو#

 ا وها وهام نيبو قلروحام نيب وت ايلوللا هنيب نيعلا 5 ةراككؤ شالمل وايل دحام مغ

 .هعلت يرو ملعب ا كم و هيلجر فب اقبا نيبر بك هناذالثم قلاب هن ىركو و َسَسآ
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 عيوكرلا ةيمزف هنظو لق نجباهتف بريا مالنا دنع ا ءاساببسا 0 وا 9

 ى  !ةطوراطزتناب يلا ايظدلاتردن مك جزسبال ار وارمعلا تالقلا فلام عمم ل ٠
 0 ا ةذهة رهو هرببصل ى اي "اي لع د ارثالا|م لح مدرس مدعو لثقلا ب ديوس ا
 ' تبني ةرئيقللا معخرلا ثرل رايق محرما ني رغعلا يجتاته اركالاو برسل ل ا

 1 لاسر ةيزعلاب تابمالا ئببو ةرمطرلا يلع ماروالا نيب دمع الا 3

 نيود ' : 00-0
 مولا نألاو اييديعلاو ىلا يرصد طرت ناعما ةرلضلا ذ ْق ةيزولاوةعطرل ا اقل تب 2
 | كاللذبرلو اخرنع نام ناو ناو هيلكرشا و نم كلو 2 عنيريملاو 35 أيدص اذاماسلان ئ مدبلج 9

 23 7 ري الواهلتتواع هريص نيد ةيلعاهركيزملا نرش ومب ماركالا ملاح يهلك الو 2
 و اطحا ”رّدلاو نزلا يلع نموت لب جعل اد هسبلت هل اع رمت ةييانرل | لاحكا نيب هل
 هيصعاسو ةالصلا,رفمقوزلإسلاريوؤملا انهم عءاصملا تللوملا لاك عأب انا الن رومبسم

 ظ مكاجلاو ئيربعلاو معلا ؛ ازتل ميجا امو تضألا ب رن لقمر رو غرد رم للا مو يسيكو لسفلا
 ظ يتنانيضلا لكرة ا هذه وبال لان نيب عقلا بايتسالد تش داع, فزنا يجو
 8 يصارفلاو لارا ندد مايال ايرركو ناهربلاو ةرعوجلا يك - :م١ماءامف اج

 نايا و رزلمج هروب زال طاش ليلو امويمؤحلا مسمي موكذع هلو ازعل

 عير ملجم دالريسلاو واّنعللا نالوا نسييبرفوو ةدارهيلا يف لا لحام الي ةراروم
 نزف ايا ّْئ مرروماعي ا (يسلرت د حك دوم ءرملا نا ادام |زمجنكوو جالا

 نان ةضفالاو تايلاو واعلان ربلاريسئعزارتعالل ب ديقا موريس ساو فلاوطعارلا 00
 ىف امسولاويسلاب وطقم ولف هريدرب «رماولخ وب معلا تالوتلا نال قيفاييسلا تيواهرلالداهتت 020
 مدام رول كي ما عوييتبلا فور صو يلا راولل يراماريس اهمراسأ ذا وممق اهمال مادإ ”رئالل 8 1

 الفور ملا الانا 2 وكانا رسولاريسلاب داوم أد ب ىب ١" نيبإل طري ريسيالو فلا ةيلعل ةرركدملا ةدملا 06 4 ١
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 1 1 وصار رنع ةرامجإ يرل لاول رنو لوْرلا ودام يلا لضم هزل زنو زنو لاوزلا هدام ايانامود نال

 ظ 2 0

 ِ روصتملاو روم قل !ديب عيب هاف نافإر ”ايباوبلاو ريت انفلاو ثسراركل(ركو انامز 1 لوالا ضرلا ف

 0 |0017 الارواج لوألا ةاقفلاو رشم ناقل لاري

 - برثلاو الالف اس لا لزم تآعاتسالا عم اريل ال [ناهن ذريسلا نوكيا

 ١ 0 راها خلالو كلذوكو ماعط ٌعِطو بارلا يركض ]اسمو ةاليملاو روب ' ةالصلاو ةروزملاءانصتو ظ

 01 . لافرلا تفر يلاراسو لوالا مولا | قر كرو الجم ادصاق ع.زعاذات اكس هلق مع هل

 1 ..كااسو نال جرا] نكن مهب تاو ةحامتسلال اه لزفف ةلعرملا غلب تع

 | هتقع | 0 ل كساس لاول اهتعا :رثالملا عامالا نيب
 - عضملا ريالا يسرا دسصتملا غل |ورل اي 0 ءريلا يركب خوطمي ظ

 1 . عولطرموه يزلاوئرللا اراهنلالالاوزلا ناهعار طيس ثامنا 0 ]| وباي اه لاش
 0 ١ ”فاطوأبيساوتعاو بلا يلا عولطلا نموصيرلا كلش بلا فضرصو بزولا يللا ٍ م اعمبلاو

 0 . اهب افراسلاو ىلا ابا عز ارتحالا ”لئاقلا ]ب اب ءايرسف او ملف اقلالباياطنإلا ريس 2

 5 هبس انياجأ ]يلا ”رصي و لب رسلا درا ريكا مادقالا يعشصو لعاو مودل مايانالتلادذ انائر اهي

 نس يشروأ لاقاذلوريثكي ليمشإ دس ترافش |رغدو (هييفسو نيل انوه نر ري

 ا و كانوطاذانرولانلاناو لرسلا ف اعمجس تود طابا تابوا 00

 ..الاطرتاموخهعرب ينتحا لاوزلا د عد لّرتو عودلاوارتبا نم : ةديعبب تسيل بف امسريلا

 4 ايام لزنج لولا دهام نك نجا تاب ذاق بتحا هوب اهتمي

 ٠ 1 ةطسوبلار يسولف ام 0 اكونبل أيا ديرب اريصوهو وسلا زعا هليل ل نال

 اي كاس رااَمل ب ىصسي
 هريس دال ةربع لن جوي يلدا ل اب دعا ناو !رف اسم أل لصإر ع كس اوك ع للقالاو ( مالاذه طر ع
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 ' ”"ةارذقلا للا ينمعي ري اولا الواعي مرت كان يشم



 - .لييبربلا طم اهات مرا فهل ا دَشْؤركل ابدذ راع 2 راو ال د
 وهو ايم [َسواَروَمْلا رمع نآذ همسات ا : : 0 1

 / ربو مالإلا انهو مزود اب اهعاور يس لووب هركد أباه ارك اى خلا لالارت مي

 دلوبلاب هبشم كر لا ةرونل هنيفسلار يش ة/وم هب يدل اينع ىرلا لازدعاربتيدرمل اي و رعلا

 ورمل ةنيؤسلا اطر املا نالؤملا ف لام مل شلابهبسم مرلا ملقب هنيؤسلار يس اطباو . 0
 ' واذ لبن رث دادعالو ةفصاح علت تسيحب [رلا وتمارس اهيل ايلو مايا- ادت 0

 0 ا 2 اناس اذا الصإ 0

 ٍلسفلةدر ملا الاعب يلا يتعا يلاز اهستمن ل 0
 يلاشللمقالت لذ يعابرلاب ديو هّضوفءاَع يوكل نال يل ! نال نيتعكو يابرلا ضرع 0 ا

 رفاسملا نأ وتب عم اللا لصفر ننسلا ىف صعق و يحصر مام ول الو ا
 انا النول . رايؤلاوهواهب ين ايالقانطاغدا ا اسال نا و متسائلا نماو رارقو لوزن لاع

 0 0 : نيرعكر نييعكر ةالصلا تنصر اًزعهلنائر ّمْنْس ؛ /ءاع حلاو هدانساددواررباىور 5
 ٍْ 5 1 مد ]والا عمد موس نم تلخ هليل : جرت شنال انالتلا مودرزلا تقودك اذجلاؤ َنوِيْرف

 قربدلا سو انك مار يراهجلا هعويعلا اف نييعكررذملا ةالص ترقاو رب يي عمالا وس ةنبدم ا

 ا انته لصالا ف تنصرف ا (سينأ انعقاد اال وقار زوما ترفاو د َثهناع كيلرع 40

 ٍ 0 67 وسلا صن نمو الا زنو اهداذ بزل ارك رش جالس ال م ا ب 2 3 2
 يتضقو ذات“ يلط فاسو قاطع ولم اةو هريسانم قب هعسب ايداع نام ولو[ذسلا يونا 6 1

 ظ 1:0 تاق لارض نا فساد معمل يعل
 ْ ١ 0 -, الار غوكو نمد 01 7 اتاك صخرلا ضد جازاطا/ عاصملاتهلوقلا كات
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 95 وبرد جا تيس دج ةنمحتل

 000 هرواخحم طاإمم 00 1

 : . واوماركألاو ن امكرتلاو با | ءالا هرضألا توسولو هيساخلاؤ امم ا نمرشب اهيل 2 ] 1

 وضل علو اعملاتالقلا يافا ادا عساي نكت ام تولد لا ظ
 قاض عاج و ريب لهون راما 0

 - يصنالاانلقف زلال! فهد وهو عيري ]رصف انهج) م نهتعر رياصف نلوم فول

 5 2ص

 ٍ 30 4 ابوعو سدو كان يار م كم ما ا

 3 نوب ةلصتملا لا ذكو ملا محو هن نكت ارصو نكاسيو توب نم عمت 41 / ١
  الفءانغلاب ةلصتملا جلا نعازارتحا ضدرلاب ميت عملا اهبزو اي طرجش صحلا تلات 0
 . ع مه 7 1
 يلا يرزلا يفد اذاو طيح نع ياهل اىبتر|رمالا ف هىاعاص أم يفع اهتز روان طرتس !

 - يكل ءانهلابلصفلاب هلعلو تف ىن ١اقلطم ميول ةزواج طارتشما موعير تلا نا

 1 ” فلاب شنو ولع درت عيسداو ءاضفوا ةعرزمب ءانفلا لصفلا نأو حو اهب ارش ول

 اتشيال اهلئا قف اذاف ع اهملا تيوملا يف لاق ةوطخ م اهبذا 1| ةوطخ لب 215 نم < كانفلا

 ىالذيوانفلالصمف (,يذو ان طربال ضنرلابال ,(تقلإب جلا تلمقتاولازكو
 تلا ةيرغلا نا دّصعا ثيح ان اسوم 5 ينك حرقلا#ا هتيعبتل الص [ودييال داق ضيرلا

ها 1 رواج 1 تسي لاو جهلا ب تدمعم اذا بدر |قاليك اه/ن واجئ طر رثرال ؟اًرلاب
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 دريم ص وح تل

 2 ةر ابتكلا ايا ارضا م و ةياولولاو ىو فام َ 5 اذا آمتاف ا 1 5

 قيس رمل ارءاننلا تحلو ةيررل ا رانف نضر قيل يزيح 0 :ك يلح هللا نص
 اىكيدعيزوعم ا وحو نارلا نعاىطقنم نال ادا ريف روج عمم نم ب للا نمو محلا ةالص ل

 ص او انفوررمم ا ءطمعم نمتعجبا نا قرفلاو ع امهم نايلون يلاكت هناواشننا”مجلاو نايس 0 1
 صح الها ا وح مسيل ةالسلارصند انزم ةارسفا ب 222 م

 رمت ةالصلا|مق يا محلا الدق نحف صح اي صحلا ءانف نجمي الث له ها اوم نم نكت ماذاو

 أ ناو نيب س ل ءاعا وخلا هك يزل واكون دع نعمل باع
 ' ها 1 ناذرألو ل ايزلاو بارملا اقلاو ؛اقلاو تاب ابن جدو ن وحلا قدر دليلا تأديب نو ٍآودلا او

 ظ تنام (كيصر ةرلصر ناو ةيبرطا ناريس دارا يمهل ال) ةروس نب َ يملا ثيدحزب لاسم ديد و

 رمت مامثلا ةردبك تمهل وأ سلا يجو ةددبلالع١ نيا انك ولو ا انبب ةلصت تشان ْ
 0 ب 0 امن انازببا تلا ظدالات رئزم١ ]ل ضمم اهارثا و نييعلا يا فاهكبتم مانعل فندق د دن اًوعلا ىلحتمل اب 9 ١

 ١ ناورب يس 57 رع اق اس ارفا 2ع راد فيلا ايل رت هتك مزعج لهرسعت ءاشلا ايليف
 00 م جاتفلإ للا ءاحيسن يلوالا احلا بع يما ماح يهصضوو مزلا سموا عتاحاش 0

 230 يل ردا فظن (ةظحلايكسربتجالو لايف هدد نامي اجزم مالا
 : 0 انما تافتاب ىاًاَم|ىتاوه . نيد|طاوا ةركالا يكرس ر يعي الو هركبلازاطاؤ

 رلاد__ كوالا ؛ايشاا بيالث سلا هنب ةىرمل طربشيو ة ردرلا نعف تم ميدل نول 1 ٠

 لس ياها ارز هر اهات هوبا ثيبر يدق ملابلالتتإلا ١
 |ةرمنامتن مدع تلال اورصقلا مصر ل د افرص اهلا نع !زازنح ا غيوهبل اب ديف 0

 04 اتوب زوإي | هس: ةالصلا سقي الف ةالصلا ئرتتئزلاززوسلاا مايا الث نع مايا يال نع
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 0 رك دف دل اهب ات ءالوأ" :الضإمتيالذ يا غولبلاب دييتتلا ززتم

 ١ ض|[ةي - ارنا رعيوعتم هيشبالإمقلا ماااسلل ىف وسل | معونيم ونيل مل لاَوتمألاب

 0 لضم اخ انوا ندر جوزلل يار هشلا 0

 اهنال ةيلصو اهؤدطدولو سلا اهي نمدبالك) اىبن كت ملا فون ناوالاعت ا ن١

 000 تالؤسلاكذ دداعا مولر لهم هيفوي تح ؟هطولا نم همنماهي ذوب ع م
 ٠ عاسلاتاروقلا يب لاق كاقونلا هىحز ةقيئم ىاذعرملل ءافالاو اوت تا

 | نجوي رم لافوعاما بالم اريخ نقلايىا نبدلاد ركذاماهلز ريال اهعر 'يرؤيدما از
 00 0 عنولتال نإ 0

 نجي حاس هم 6 1 صم +

 / 3 ةريماوم يرنجلاوامدعو سعب رم ادرثولام اوربعلا نركيذ ياو كلون عم الوم ممابمرعو ةسلايف

 أ ودول واللا تيبعقزتي هامل ذال اكو يالا ازكرنمقزتري نط !ذد١ طرشس 'ء
 ىجننيئاويريجالادو عملات الوقلا ىف (هلاقانتا تعوزت اذا اف ايقم نولي نا عج وزلىزلا ا

 زو دج انزع هعرك(نم عمركم ورا نورتو ذات عمزيتلاو و وع

 1 حست ردتمل ا وموعالاو درا
 ااسر ريصيال امر هدام نال صفي الذ عسلا يف يف ك مائال مل اليل ا نودانو 00 ع 1 0 اف ىا ءارزلا -خاللا ايوان 0 تأ

 ريارلا لس ةالصلاو مملاو عاماو ع ان ام جااصلا يعتري جاستا
 َ لكلذو لصالا قمرؤسلاو م اقالاةش 1 ل اطول جيطؤاسر يب 50 ا

 0 ةينلابوركلاو ةرزيلتل ةسئلارذ اسأل هديل ةيشلاب يلو أو تعوزل ةبنم اب جوّرل (

 0  ديعلاو ةارملاف عبتلا ثور هدنجل ةبنلاب ريئال ار ةرم ١ع ةبنلاب رسوما و هسهرلا نم

 0 . ةالصلاما ماقال ع ونيل ] هب وس ١ . نايا وصلا يف عومتملا هش رمل معنا يدبجلاو

 ا .ةينوبلا معاقل لالا يبا (الا مزيل ناتاقلو ”صق لعب 0 و

 ٌ الو مزعل يا لولا نعد ينتسام يتقي هزلي اه لسألارادأا تن يا

 0 دم 20 نقار ةرردلا نا هريريو لؤاارعطلادالوأ بتم اتسلاعسا
 ١ سة موس اؤغسم 3 : ْ



 .ةيث عياتلاععزموبالو يتلا نو لولا م تا
 200 فات ايس "

 صتعلاو ناوربلا اكد داهلإلا لع ناانباعع اضمن نع يورو يحال ف تحمل” 0 الاخت
 ى«نازاىلاو ةيعايرلا ةالصلا ىا اذان ةصعرالا نسرَقاَش انزدع مب لع

 تولي اوصو هلْ ضرفلا دوعول الص ىص تلا ر زول وا)|دوفكلاروت
 24 ا مل رم

 و 0 | ير صارلاط
 هيا يا ن4 ا
 سوال يل ينل رعد هتلر ىلحرت نركب ل ناو ىاالا_ او ىاالاو هلم :
 .[ذاالادارمالا ناي لفنلاب ضرغلا اطالع اركب سول ص هكرمل ١ لون بلوتو اميز ١
 فان دثالثلا تراسصالاو ةرجسس أهديقي نالبتيا لالالا اقام ماقال يون 0
 رساتالاونولو امرت رشي :مال ىعائطالهرضاولو ءأريتبلاب لفتت نعازرك ى زوجا اهنا : ا

 حس نارونب الفالفنامرعوقرل عيوكرلاو مارقلا داع ةرحجس:د يبق الب لالا مدن دعب
 ماّئالإ لحال محال اهاونرل يح قيقح م اما (قالا يونب نا دبالو يستر رسلا »د افا نرفلا 0
 0 كك راص ذا يؤ قال يمت ل نولي ثلاذلل ءايقو ىر امصطقم وبال طقن ظ 1

 نال ةعئرؤ قؤلاذلو سهلا زالاووتقلا بعاد دب د دربنا ةسلاب 0
 ةّلس ةالصلا ع ائاطورس يتسن زمانا ةيثب نييرخالا ةءارفلازمز كرات كما ١

 ةلوراتحلار دارس كرو هتيحالصو عضول اد اك او أر ارلا)الوس او ةرملاو ةِسلا

 معمل نري ىتح ةدلصلار مصقي م
 نال انجل روصو تسر عم هن ااا اهنطووعي
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 تتار مما والوا م مه اوازل زك انا نسهعا لوفرلا ناهعلاو ل ؛أرّس 1

 | , تاالاروصلا هزهز مل ماقالوا هامل لغرف ثدفاروساؤا 5 هلسلاو نوكي

 91017 ةرئارأيبرط فضم ةمانا يونيوا أع ( امال قلخ ال مال داق قمال توك ظ :

 |( مالت مدعل وا دهب ؤرتم ذا تولت نا طرشي الخ ماي الس نمل أذ اماد د ارمالا ىف لاك

 ص تااوآرلب تر اذا الاتارزما يعي اصر رع موا | [ راسل اا

 11 3 ناو ر يرش عرس اهب مقا ءكسقد و رف اسم 1 1“ يررترلتسكا 0 0 ال َ
 | ااا يدعي اا ارا هاو لااعسقانهط ظ ُ ١
 ظ 006 دو مد”مدالث يعم هنطرل عومرلا داران اب اوس مئتسرمل 2322 0٠١
 1 ١ وسلا ووش يارا هن عجلة رخل ها هنو ظ : 1

 لا ل قب سلو حاكرزلا و يدبووزالزسلا نازك ةينلا درج كوّرلاو ا
 ا

 (مزسا رك دروط يصب الا تدل :ءاخالانالر شن قضم نموع نمت ١ يزن نار و مكمل املبع يجف قاس لموقي

 ظ قرتوهر ىنيسوللد دعؤلو ةييلا #ا هزني مو ةلوفشمرالفا تال نان يوني | 0 1

 ومس نبق ب ةقلع انالوتناله ٍيعو ونام هدني دك ”ميخدنوا ل سينياو دطيز رع والا ظ

 ذك ) هانررقوذلا فلا اذهب نام أل ةالصلإم قل نيتنس زر اوشا كك كم ريع ردلا يصر
 0 | 0كيلو ماعدا لي نابع باد صاقو لا بد وسر ع نبب | نعي ر

 ! .2]/ج اعصاؤ يللا عقبنا يؤذن اب هتيعاذاامآ ايسأرع دا

 : 00 . امهقيرعج مر اهزداب د رم اةالإ وس (شيذلا عيضوملا الوا لطف دافع ًالاربمول | يلاراهند

 1 لاول هين يلا ين هداج سال زعل مدا ضرب 0 2

 ْ 1 . عتوما) افاسمرمعيلمل زعألا عقم ول هلا وزو اب اعقمراص لل ابرك مم افالارع ميرلا ظ ياو 5

 | | الكت هسا لا كايت حدب كساد 3
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 أم علوتلا لجالراد تعيس 01
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 3 د 2و انمم يي ا لوا لكي: نلادشو 0

 ا ده ا أل يسود القدره دشن نيكي ترن
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 0 ١ احاول ! عارض ننال ينا هيي برو وكبار صوصن# تالمو

 0! ساكئامو م ميلع ون هرئا ناوضر ءاكما عنعالو يشع هنلا شمعاع تم

خستسمالل عع دارج ةركبلاب نك لمه لا
 وار لح ب هيلا ونو ءا

 انه ىف ليمك اموت انو

 ىمو مماونلا مبا

211ه كارم درا ون 1
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 اصمى زو مع
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 يداها سالو انزل ظ ميول
 ياي ب

0 2 
 تماطل عا ” ف يضا ةكفام

 م رو ني ملاعاو تأ 200 بالم ؟وماشاراتابو
 7 ' / تادودعم مأي | كيس هننا او ركزو يي مير .

00 
 نونو

 بووك افنان هلاك بور نإ 7 ظ

 ري سنك يعج :اعفلاو نور ورشأبلا
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 ةوعس ابا لوقا ههو ياديول ديعلاصعر قعر |

 (اللاو ةالصلا يلع, وهل معدل لإ وز 00

 4 عامالاد افعال تاوديم اناء سوو وكن 3 ريتا
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 يبيت هيب ينم كك سن بتم سعب مج سل

 ميناء الا باىسك احرلا ّمم اولا ماعر نم هيبنلا

 > يا زياسل 0

 و



 ظ دع مولا 00 0 0 تاهاح |
 0 نم و موافلطم مالو دع ثدعو م مه هقكوانبل أممي لص او ريع نم اهتمرجو

 ايوالصلا يد نال ر بكي اهزواجي لوا زم ع. ع لن إو ءامملاو نووسصلا ةزو امو

 هرب ولعت 2 انالريبكملا نع طقمس هاشمألا »نه نم يتب ضعن اذ ةئالببرشلاف ش
 ظ ةزانبلا# الصور نبولاو لخنلا عزو تدجلا لص نيا ارخؤانملا لفم ناك ةلسصلا
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 7اببت يدا نيزهلا نام اذا اهنوجووا اعتز ى التخافاتنولاك عرج )و الاس ثا دمغل زو. ا
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 ا ينو ابد قدما از ضوزف نم ءاضحلا ن او ءاضت نا(لولو قار ابا عاج و صو“

 00 ا 8 رماولإ فع قروَْبلا م اياريوكتل ا نمل عملا ايد وهم غب هفئاربع نع 1 2 01 00 كررامل دزغنحلا ب27 ايزو قال بحسم ١ ةعاجتتداا اذا ةيساعلاضورعلا يبا

 ١ قوالإوا اعلا نم اطهرع مالا معا يغو اهيتوحت ةعاجلافالاو يدنا وع)وح هرمل تنس الاو
 ظ اةره

 ١ ْ 1 رام عايض نبوعربزكتلا و ”زونم يلوم الك ن الو زنا لاو جرن يوك[ دنع
 ا ييكتلا جرف -خصوع عّيعاج نال َه املا باج بدرا وارسال تالا

 0 ” ماما نوبرفس2 لع رم اذا ابو يوضوا م ا لعل انوا عبس حقم ءامإ و
 01 ا : ناو : ربك قو امعامايزما انلم ل وياي يكمل لعرب نلثد سول اقاي وتم دلأ|

 و ا 00 ىرتشأ نيوعرركتلا بكد ريب ااضيلكي يال اهء ان ردرقب مقرر ام ديان
 ررلا ب هاصريلعيووز اسملابيدتتملا متل أوعى ب لير يالاوه مولا جامل اب اف 1 4

 نوريكيف مامالل اى الضوي مزنإل ينارا قف اقيحر دا ١زفاسسم يردمملا تامونول
 عياش ممش ثيكلاجرلا ثدد ريركتلا يف وص صو ربكتة ارملاو هعمر
 دانا ازك ةنتذلا ىلا يدؤدنا ييدملاو رمل اريعلع زوم مر وعزنال بووولا اهيا

 ئالصرم أو |, قوبل إل عو بيدلاوهو ىوفللا اهانعم ةروحلاب دارملاو ممر ديلا :



 ا ظ و ١ 000 ايدي ب ويساعملا 10#
 . ”ركمفلالو ”تسفلالا ةيبلتلان اي ةالصلا ىف امال :داللر يشتري ايار نولو لصولا عطقيفو بع 0 نيش
 سابين او رو فوستسلمل انيتتلا نان ابطلارمبقتلا مامالادبكتو
 : ١ 2921 ب نيعيابم دع (فلي عملا
 1 3 قرار ووسم نانا هاينورامل هدا هعر ةقيصيإ ا هاو رايطنا ردي ةضالوربكي لا 2 ةرابط

 دا امو «ارامعيخا ل ئالد مامثللو دما نئصخاوموطعقذ معامل طارتشايفح ل يئئاوصو ا
 ) 1 ويسلا نال ولو ضصرفلاو | مالص نموهح زنط روق مب كتل | بك هردااص مر روع ىيوروباىا 0

 )| ين عب أل مصملا نع ةدراخلا يرتلاصا نمي يق ناك اماسم نالوا ادرتنم ظ
 | ٠ وطلاب ةزرعمود نم سس اك مويل رصع لشعار مود جنم ةييوزملا الصلا ا 5 ا
 0 مس بلس تاىوالا عوج 1
 | يك ا مادا صرمام هدام اتفتسالاو هفضل ولا قيوثنل | مايازايلا بوكيف تامر 2 ٍ

” ةالكانانع طاضالاوهزا يوتفلا هيلعول مي امراوّجلوا هبو ليات رمانازا ايبالد ملا ا | ا
 1 15 

 14 . ط/وقن إي موصوا يسدتلاو و اهلازعاإ اميعلبلرلا ةرتعل ةربعلاذ ءابحاصو مامالا فلتشا ار 2 2

 | ”نانكيعز ابصاصريل وتب يب زيكذلاو انسي يوان نكي رك نعيررم ولسمو
 ذب ملا ابالي نالزثالع تاما نم يلوا هيح سل ابظايتعالا دالربلا

 ظ ا ةلباقمؤ ان ففقدو حرام كاب روما 1 اركزلا ًافوصخ تادابعلا ف

|] 
 0 00 | هلوعل هله مايإ نيوهاركؤبر ألا لتالايعبتسنا عابجالاّت ا

 |( ذدو حلاعت هلوت وثىف تام ولملا مايال ناَينال ا ل وب اع انام ع نوُكيذ مماظلو عرشلا 5
| 5 1 7 
 ١ ٠ ايلئرولاللزك ١ يف ادرك ال تادجوعوخو تادوويوك او - تابولعم مايإ يف ادن هرلامس بورسله 

 !  1ايي /

 اؤنع باوعوهو ماللا لوظتم يعط عرملاب مودع تا دورعم مايا هنا ارركو او 8
 تكلا وب 4
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 ف _ مرزم عاطل ملوث

 ف يعبك مروا نا بالا معدي اذه واتم ذا ل ادجو مدعو وا

 04 5 ئ ا 3
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 1/ تاردوروملاو تاموول- 1 نمآويم تطسوالادوهالا اني ترا ىبيلو مادؤلا ظ

 :لاتامودملا نال نوقب ليعمل نكن يشل ازمهنإو لجو اكو اعلا يالوقلا يافا“ 2 21
 تامودعملا نم مل تحيل انلااماورنعئداحلاو شساعلا نيس الاتالةيبشاتنال 00

 خلاف تامولومل | نويل ساليف رشم نياتلاو رشعوراحلا ام او تادوروملا نموهؤب

 7 تارورئكآو اق درتعاموكعملا نا با اهسلإع ةرابل هزه ايزم نحيل (

 ير فلا مايإ تاموهعم الق دارمالا ف ارك اهتلقل دادورعم نيمو قنرقل ا ماي

 لون ومازوهر قيس روع اضرعبامو -حيأىز نمرع املا ورع ىراملاو شماعلا ذ ما

 يرلتإ/ايل يل ان لاريولا ةالصدبد نموا صمال العمال ؛هم ةصضالا يا هتقور ناقل
 جو انو روس تيعس ةاروروك او جاوز يوب عئاثلامويلاقرؤشلامايا انو 20

 رع اوك توواحلاو برش وؤمو مرح جاييذ نمرش اعلا مودا نط احلا مايل ا انزال 5 0

 سعيدا مويل |ضيرثتلا مايا نا وكف زمرد قيرسسو ديت عخبارلاو كن زكر شعت لاّسلاو كلوك 0

 رويال اق جىلا نعيور انكهو مزداف مهنبظاتمدرعلاو ثالث قبولا مياو نال زلاماياف ٠ ا

 انآلو نامودوم ا نم ىيلوب ةرع مون ب دينر ا نأ ىواطعطلا يالولال ان تايولملاتروألا 5

 درا ذا الا مهلا قررشت امارانم,سلو م َيناَمل |اماو ههيذرجتل ا) د الدر والا اما نامل
 شلل _ _ ٠ حساس

 تاروطعملا نم ناطسوالا نارويلاو ىكينا نا اروروملا نم حولت قيرشسل امرك امون عقي اماه

 يلا |مازجل مايا ىو ةدورومو د ودعم, ش الث لب جاىدملا تالوولاي لاق
 لوالاب دارك ائزملا مايا دجاتل | ”مئاللا مايالا قدرشسلا ماياب ريدرا!ذااماو امضدوول تا
 هلا ادعو وبا بداروز ازال فني :0اةياحاو اما فم" نم ١ موي 3 7

 3 وسو هلا ى ا تكنو 55 كرراؤفل 0 ا 0

 مريد رظظلا ور يسكعملا عت عروب قامكونمل |ماياز ار يعو تاوسالا ا 2 0:
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 رعي هرسز اسر 1 وال الصوت هر كازا دف هنرعزع 1

 نل | تسال هلثل م 0اس نيم زب
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 ١ انتا هيض تيلانعيل اسر ةفقتالضف:دالا بجبل اانيمم

 قابيل ], هوصو د يلإبك/ل ل غافلا بان رهوض وزو ويم ا يك وع دبر دي
 0م ا وسر ثيد دير رمزب ردع ةالصلا ص وصخغنم هّقعذ ى حبب ومارييشلا مدكه دعو ةئع 3 6_0 3 1

 هَلْ ةنلاو كيرا ؛اروزانثزب لمح كاكا زتس اليك ب وذل ىشنيو ماهوب 0

 شضعبل ام ماوادا اوك تيما ليغت نال ان عيرقلا ل اسال تي !لسغتوا 2

 07 لاف 9/0 هلا وقير ءاضا دجال نص يبل ماس هامل

 ع : هلينت مل برش تسيل ةملادارمالا 3 هيلع ةراصلا ةئملالانهَ هَيَسَضَعِبب 1 /ل|

 0 ب , ءاازصواذا دايتعتيلارخإ ةيملا سرب الومالاوصو ياغالي

 2 هع طاتلازصر ىهاع.# ) تكوزتحلا ةيزب ةينب ءال 1 ملوي ناال هزمت نمربزا

 : 9 احلا دول تيملا مت ازذاو يين ا يلع ةالصلاا حصل ادع بجاولا امن :نالتلا

 ظ 1 ينعف ثيم ا كلو نتحمل ا ميدع طالصلا دن كالا دبحو كلذ ريد عن د

 | 3 6 5 بنيك لع ةالصلا امسالو لسنين نك داو توا لوك اًهالملع

 ظ 04 13 50 ردع يرل ل هع واذاد ءاسوبلا اك ءانادعو مش ءئادقفل وسو متن

 2-00 باختلاف اه كالو دهملا الس توكيد 1| ىلع بعصي ؛ غانسنالا ىبسب

 6205. .لالاو لامالا لعاذولإو كد ىجيناط نا ملا ىانلا بزقا هدفي تيبملاو
 يبست الام يلوي كرمت نإ! (ّيم لسنه نم بوثيو ىتزوملا ةدالدلا 2 لسيف ىلا

 نصح نبا بصزت ما ٍةبركَعر 0 ةرا مدارس وكيد ا اما ظ
 بادو

1 

١ 

 م

4 1 

 1 2 دل
 ع هارب يراوح جزل لا زب داداه غوص
 0 راون لاو عال بيط ب ايلي زوالا داس ست الص ىو ولو م كاع تيرا الر
 0 م زيسحةروممل تيل | لا دريس رس ابو م د تا 1 د عال ب هل سئس ابو مودْنف ه دايرلاب مم ع ولي م 5
 ا ْ مر للا و رلاوكو ىلا عظملاررولا ياها الا اىئان ريبؤع لص مهل | 0 :هابلا ا < يأ ٠ اس !ود ربع (يليص نال >هاص عا ضوك سراج شالا ذة هاوس[



 3 را دارا 0 تكا 7 0 ل ا و ١

 0 هركئام ككاراناو ب ثرتدن | يس ١ لسفْك !يفع مالنا معوضو كر ىيطو يمي ملف
 ريل م

 1 1 ردرخاو قهيبلا يورو شا هبثرحتل نإ مع مروص نازوناو ا مربو هروو رداوبو ري هلا 572 مك ا

 ١ 1 0 ةرييبكت وجل مزح نعمك اييملسعنم ماسم ا ز/نيعلاوو ؛كروتسم ايف ملاىلاو مج عسا رشم بو

 أ 1 : مكمن نع ((يف هني صاوبق مل رغح نمو ىرمملاو ىرزرلانمهللا ه اسك نؤك نو 10

 |  كئزنواللسنلالوقبام تق واكس تعض وسانكتما 5 0
 أ , بون)ءاضانارفبص ايي ١ أي لسسملا تولي ن١» ركبو لسفلا نم [شوع راي
 ظ 7 سيئا لبوي تيم اي !هغيبشنت د وبو هلع مالا مدقتو تلال هليقن نم لشن أ لسفلا

 ا دات كد اسلأو لاجل رالف ااةفاذهل اسف ناكل شنت 0
 مستو أسما نوكو مسا لاصرملل ملا نفك احلاو كيف وتم لاعرلا ن انكا اع نمّتائكا 2 قو نهرهبول

 0 انا ب/رعمب لص ا اجب سكب ل انحلال لابو ةلصمل اوال عقب اونم !لوكو

 ١ تسابالو عابر ىب لعل اقالع ,ايولا نانو ؤ ةلامم ا | هيلفرنو ةنمطو اورانمىا

 ١ لاا )و عرارفس الار خع ف 00
 'ىنرولاو عرازفسألا ريع فذوكو كو توعذلاو ناشنإللع و درولا لمعكة عاوت إن اسن

 [ سيسهم كسلا اهلا ذاكر اهسعاواشلا نود لاورفل ناووركيف

  ىشلاوباط ىلإ ب يح نع لذ كد ]هتيم تيملايا هسا وعر وكذا ايونح الجو 70
 1 "رض العجي بل اسلم قولا دا دارو مّرع هللا زر عازب هنلاربعو كلام نبا زلال شوكو وكورملاو
 و 6 1و اركال اب ىلوا اال تيا  ةدراولا روبسلا مقعاليعر انو و العدلا لا عادج ا|سوراع 0

 | ولم مزؤالا ةلب نم حبك ع١ 0 وفاو نيصلا اذ نهلأد الب نم بذوي عب نح

 زاطيرنملا جو .موعررعاعتبزولا هود ريبرلا و اوراعون) شملا هبشيب ضيا نول
 ظ :قئاشسل 0 اإل هرخعو مو ام

 دان صك 9 اصح :كح هذهو اهملا تدوتلا ف لاق( عورتا دانيا وذ الاب دجاملا نع ظ

 4 امدقر 1 327 0 وا مرنم اوك :

0 



 ش ل ءاضعا ايزنأل مالا ةدايزب ؛اضعالا هذه نق عدلا يصر ةومَستب 7

 لاعدوارقل انى عهاشلا تاداورلا يي نطعلا لاوس الضلال ييلو عوضرلا ْ 5 8 ١"
 لشاب يارد لمينا و تيما هجويا ةهصووع 955 1 يبل 3 ا ظ

 ظ

 ا اول دو ع ماطستم هج 1

 0 مالو جس انتريه يدرلا مالم يتيما عاد نضال نييؤلاو ءانها بس اب لبقلاو
 ١ ا ار ا هلبكوا رند ئ ) نطخلايا هلع ءاكءادءاع ُ

 ' «ريبتترم الن ءامهلا نالوتلاف لات نيظلخملا تينر وعلا نم اميز نيم ١ نيزع يع
 ا و١ تيم ايبا ةرفظ صقار ايري مب ساجال نوكيذ اضويعن ةوئتتسب مها اميب 1

 ا كلر ىودميهرو «زذابى اب الداروسكم نوكي ناالا عاملا تالرقلا يفلاناويزظ ل
 0 .عزظو ءرثوشولا ةئاتضلا ناس الرو (امالا رع |[

 ظ صقاظو ءارم ا هليمو هسناز رسما سرجسو سال وشم هويوغبال) تلئإز مم ضررا

  0١الفرو شلاولعقو ط اًسنمالاو اهبومدعب ايبرضلا اما لاذ ْ'ِع ةريعئانرا ةبقلا ١

  0ءانلاولاصرلل عّرشلاو عقلا يا زلال اضيا هدي سو سيالرريل اف امرك ١
  301ش نفولل لأم او وحلا دوصرب ايي فتسس | رتل اا هزه و ةزينرلا كايف زاهر زيا مآ ظ |

 اهسبزجي ة جور ةرتعم لال عر ىاللم نم ة رتعم تداطولو انج>وز لسنت ةالاو 2 ادا ا 7
 ١ رضالا ل اهيسداببطوا ةزبصوا عاضروا ةررب سيول مااا اني ابرقو

 ا ؛الباوا هليضن اهلل كلن مكالاو ناتر اور ايمره(طحل الو داومالاَو لاق باو ري

 0 لشل وت اصلاعيف هس وارمالا منو صا ءلنعتف (هطو موكل ؛اليالا نال
 ّْ كلو لذ مدقتاو نانا يلا ىو ءاليالادبجرلا دعم هريلاةاقبيلمتلا

 1 قالط نماررعتضقناو ١ ةر يس لرق زر وهو امنع (دتزما ترلووا رتومة بقعا

 ' ْ نوصرأ ناب اضروا هللايذايعلاو 6 درب كع تبدوا كرالثوا مدت تهت امم تن ناوي يمر دنا ش'

 ا ٠ ئلصالاو هلال ةومهشب اباوا هنبا تم ناب ربوع جس ملعتسوا ةووعلا اهترنم لا

0 
 ْ 2 يل وا الا 4ع 5

 يي 1 تك ل ا او اا ,
 هو يا وبسلالا ١:2 د _- جم 7 00



 318 " ناانلهقتساول تلاقاها انه ونور كف 2 مساع نع يو راماب ور جو ول !لسضت

 اهدا كلذ عمو ؤاسنال| مكىمدع هدئاواص هلا لور لسعام ان ريدتس !؟مانرعا

 هوز د أملا لح مابا يلح هدا يفدص هلا لوس ةافو تقو لاس نكتا
 ظ تب ءاهسارأ م املا يصوارتشمدلا ىر َق قدوسلار كب ابا ناي ىو لذ دعت طع

 |  تعابانالو نسردلا ضر يرعسللا ي رع يضالفر كاك زدت طفت ارا وسيع
 هضئنايلا توعاديت اب عالشلاو عرلطلا قباموتبتف عالتلاب ةداؤتسؤسشلا١

 الو ابسي الاطر التل اطمن جور َلمفت أ هئاذ لجرل ايا هْحوتَي ةرحلا نودؤجي

 ١ راضي مارطاباا نانا اطقنال اورينت فاك عمال اهلا رقنلا نم خي
 توكاامسو» لالا توب لحن انعيفشني اثر نيعلا » هال ر ّرعاو ايبنجا ع.ذرل | '

 هدد ةلعاق ف الشع زوردلا نير العن الزوكب الملا همالاتلاتو انهازكت لح ا ظ

 . كورلا :اقبوفع لوجيرد) لسع ابدع نا تبدولو ميا ما اهبل اهنا يو دو ان ادبع
 ١ : دوه انا عم يبسضو ىبسالا توم ار وطقم بسنو ب بيمن ل مسك دع ملا قمع, وفل

 الجوز ةلع افنا لاق مك, دعرددا يفعص هفلال وب نإ, تظعاما ل لاق لع كذا دمع مدد ! صر

 روب د ود 777 7
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 يروصصم

 تي هع

 1 ا | *#*/لسفياليؤلانا مهيبافورعم م تاغ نبا ليل د ةييموعضملا ءاوعوذ عزألاوايسولا 0
 يل

 07 نرخ نحب عَع لحرس او اووي انرمك, (جر_سسيضتتل تأءادع ولاا او هام - 0
 | . ةئ«ري قليأد ا ءاهملا تالوقلا اي ريل دارو ضف 1
 ظ 1 كايبلولا لوو لئاحيلا عالم دما نوكتناالا اهويعارؤ نح ةرعب فك وم اهييميو

 1 7 تالا: ؟لا نع هكفم لاوزا سالما انكو ةنقلاو ةرتزل اواهضيالو هزس الايد

  تايغيين مدت لولا مال ناف توللابابهةندل ةريرملاورلولا ماو ءارطبو ميرولاملا١
 / 78 يحنون اةلهل# نام مرلا ةرارب قرنا لب هقف واضرب ل ّيدعانلو ةموزلاب ىىلت

 ١ الر تونا ةدعسهشان ازال تبجورلولامو5رعانلذ زدالا ؛اربتسماوئ امك ي 26
  1امون ملزم الا ىلا اذا نكن و اهريسلسفنال ىؤيةرعارإ ةشفلاو ةريرلالولاءا- ناارهنم

 ٍ  0 5-0-7 2و
 م 5 ورراطلا» 0 0 ظ 0

 ميرا :
 17 1 مغ 4 1

 1 0 1 ا وس د 2 ويتم - 29 ا وح < ويس هيك ا يلع تا :
 ا

1 . 0 



 - ا و )1 1 2306 جا 71 م
 ا 5 5 0 1 7 7 77

 1 000 6 ل ل
 . دفق 1 1 5 1
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 : 7 1 رسام را واحلا نب كَ ويدعو : 3 3
 ٍ ممل اق تيا دمتي ] لسمجلا ىمي اليتم ىنجالا ميجا دنع فلت 2 هته
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 ينجالا وع ةروع اني ال هاهوئس !ز وع تالولو ةأرك | يعانو نعريمتل ذاع ةرصن صف - ىلا

 ناومل ةقرخازإب ىلذ ١ تيما تاغ 1 اركذ ثا ءاوس تيكا محمي مع مزوذ دعو نأو ظ

 عقي ليل كف ذ نعرع اسي ةبوت تورم تن ال ا'واو ةودبم البرعي محتل !انصع ا ىس 3 :

 اال يل طرا يا لنل اطر وح

 ِى و للسما يئن زل ةورول اال ءاشااولاىرلا هلسبف هريوكون اونو الار اقهارم اما

 ْق ! نالمالا بسعيفع الع لتوكبف ملكبا 1 ووو ا ىصيَك

 ةوّمل ١ نالوا اك ةيِص]يت و يبم ليش ممل 0 ١

 ةالسلا لو رش مررنا لام ةروهلا داماس ع ىمل زال ريعسعلا نع جز
 نسئيسرلس ا طلشت ٌحربدو لبقن هت مل مادام ادم ريوسلل ةروعالو 0

 ناو وك | فن ىلا عو ةسةرسلو اى(هلاهخل عرب م ايتسالا نوى ١ غلاب

 عوطقم نوكي يذلا نوب أو ههنجالاريؤل ةرشابملا نول ذا ولاول نجلا («يفسي
 هم وكت نال ةيبصا ةأما لست "برمج لذ يا ةدوجوملا يذل ل ركع كلا

 يب يبن .اضااعيربجل مسهلالو دعها رف اهمهئربرا#
 ,.: . .نيزغلا ةيصلاو يملا ل هضيادا ل كودو رسل «(نلاععب بويا تان. ! ١

 مليبعبلا ناب يلدا تيل شيب سابالو موال م اعرارامو , 0 نايل 5-5 ظ

 را وب سل ااه وون :يوورت نزلوا عملا ارتمم ناي ناب لولاو: :لتطاوعانررع ل 7

 «سلاب كم نم هس سرك ونا ليا ناو ايزع لهتردلا صر 1

 دريب وو موا مش اعدعاظ دع 0 دنع

1 
 رهاظو مب . وتو وضاب ت اتلارل يلا يا لكثملا,ىلنإلا اكو دّصلا ناوجلاب قلعت هل اوتو



 | - راوي سوس ل ركل لطرح رو علا هردح

 . هدئاوصملا لور نا نيكد يصر تشم أنوع صم احلاو جام اباو يرسل ودوا دولا

 ١ يعؤيت عومرلا يبان سمر ضدربقو دعك اذ تيموهو نوملعم نإ ناوعوع)ءد+ىردع ظ

 |0111 1 مو دم اءابصدل الجم يومنا

 ٍ 0 50 رين تن (يازا اما اوبل ف يف نهر ولغمت نع مصلاغ لوقو جريب و ول ملال وسر ظ ١

 | مارازعجت لصرل| راحو ملح اىقرل ارو ىلعتا و ملزلا نا مهلوتلر ليام عوز ولو ام الو ظ ٠
 سويف اع برت نا هتنؤمياو املا توروولا ف لاك ابيشد و ايزيفكت ىا

 ْ ص  ورسمم# واو ريؤأت للوالاو ثلود ىلإ) نيهجو رعاازه 5 رسعم شالتول ىإ 1 ١

 ل بوو عيت صتوا سيمت اذه يواطمطلا 2ةانكد البام هلعجبد : ظ ]

 نري يلو طبي ار يح ا بجاصران صمم حلاناو حررلارعزيمجتلا 220607 1
 . .ةمزلبو هوب ركل انلا.ملاو ميو ظساو طيار نوم | بحاص عىع لددام ىكين | ظ 1

 ١ ملك عيال ن ةرعوم وتو لسعم جوز | تام ولويااهلطم دهجلاب نمنونا ظ د

 ,٠ نائل فام عحرترع لنلا نكت يوي لإ عوقنلا فلتغادتنرعلا قل ااق يوتذلا
 ظ م هالو تساوت دارو نوال زف وسل (مأ) '

 "اطمن الاه زوكو ىا [يزيفكك هيلع ىبارج نات و (يفاركذ دارملاو ةزتايعو مامالل ميرماملا متلو ك
 | يعوق بكت مدام نامول طال رل لامالو لوط يق نر أ نم هيف مزنت ا اروو 3-2 نمت دام ظ 1 الع هتفكت ل اامالو ا ننو نجالا عونا ران وال ناسي ةيجوزل الإ 1 اذا ءا اد لمس

 0 ”نريؤلازع مام ئيب تاوس ملام مس اررذ ىلا ثرالاو هيصولاو ىلا مراوح ود

 | ةقفنل دع جو نم درتئازاو ديسا داك ىلاجلا ديعلاو بلاقي يوتا

 «ولو ةاييلا لميت هن ذنل اك تخلل اع هنو زئالايع ءاشدتن ماين يرن ضل اذاكر ناو عورتا 7 ٠
 دز نمد الار يونصهلا قرا راع دال هتعمل رن قلل مناك /ٍ نمو |

 0 أذار 0 ا و ارح ناو 0 َ ا 4
 11 ول

 ىونك
 1 ا يوما : 06 اوس ن , ١ ١ 1 1 يابا ا ا 2 7 ' ١ 0 1 000 ا 0 مو . ع 3 17 3 4 81 5 24 رش

, 
 ب 59 7 . :

 : : ١ ١ 0
 1 هو 0 '



 تامققت دركي

 يسازالرلاو لاو عبازملا تيك تاهلزنلا لاوماردسو اييومول ثراوال يلا اهرب والا 5

 2 لارىا هلك ضو اًمزحالا نم نمت اكاع الز ع املا نالورلا و لاق 8

 اهايب امون مو تترلا كندي لاومالا نماكو لل يا زج لالا تب طم ثاذ دولا 17

 ريالا قطعت نموا يبسلا قطع نم هلهجر ةقكسم قخا قرص هعنمي لوقب هنيبوالإلل ْ 1! ظ

 طعن ةفيوص الا رلاوع (يرداولا سانل | ىلدت الهم كس نمويع لا عفرد ن 0نابن
 كارممبلا

 ىانأمع# ماقاذاوذكلا نيوز سولو ونكون | ايملادلا سايفارلاب

 ١ هارد ايلا كاف نع بلا ان 7 ١ 156 تا 3 تهل ا نيييالوه 0

 ف ءعرص ا يوك ة رولا ننكلاؤسالا مويعسالإأل ارش ماركس إو عناق لا 1

 ٍْ م اذاو لا |١نالغ ةرينوعو صو موتر وردا لع زعج و لسع مب ل

 ا 1 2و يكل الا نم هن قمل لادجب لب ةيدداقلا م هل لاؤسلا بِي !ل زياش نموت قصي

|و هر يع ىمال مب ولطم ةروهظرتسلا ضف نال يكسر ريل اب
 لاس ىو نم ين ذع لدخف اذ 

 لير
 1 مل ناو نورس ااؤهؤم ناك اذا هك اخ ثرع ىنلكا نمو كاربلالها نك طايذلا لاما

 | ١ مدام  هفعيؤت هع ويل هب تيمايذكت طقذ بؤد 0 نيوع بجيالو ايكاشاوواوفلا 00 ومش ميا | ةالتافاثرباوع تب قردشتال او واونلا نم آب نذكلطءهيراحلا قبس انبا نم نام ناب نوي
 ْئيَنالو دروع ماتئاس دحاو لالا ل ىيلو رعاو لعرالا تيطاشع نكيماذا نع

 ظ 1١1 تالذنا لانا هيمو هنيذلب تولير لاكلا تيب ننس

 تاي ني ع يي يس ل
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 0 هان نق فك قر عم تيم اهل اذار اعوفك ناي ميدعاولا
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 | | اضيبياؤلا الدو مسو هيلع هدن الدم نذكو ملقا طسو امك نفك لرد ام قابلا نيكو مث /ُ 1 ظ

 0007 درعا ماد دل و لالا زن لانو نفربلب ,يعيضيالر لسفبار

 أ رردلوس البلا فَ موزه صخارملال نيرا اول ظنلاب ب نكيا ني نكمل
 1 | ا ةليزرطو لانو ةنس ماسقاة نان يذ ثياب ىهكييلا هياوثا رع امأن
 ظ | ف مع هلدالصإلا ىررامل باونا ةنالن ةنسوهوؤلا لجرلا نذكوضو زوالا

 5 ةوأب لا "روز ناصربلا قال ةومزمب زك ةايعز لطرلا دلتا 2 اناني الو ىاولا لال

 أمال ز نيرا نيدؤلا كيا يعوااذلامذال» ركباللألابيصودنلاالاى بح اك
 أ ىيزئزالب نيبدهلا) ١ تندلارصانمٌتوبكو ص سلا نالغالطغسيارلالو بالا 0 اك ٠

 ( ءاوولاورازالاو مرقنا يلا نرلا نوم دازاو انوه اعال يجما”جاح اال" نيالب فين ىا 5 0
 | نباداو جاعسابالاف مولا يول نوبل ارتسب نيبويلبولا بوئوعو ماو عب .

 ١ 1 |, ماو ولا قوداموعدي زن . رئاعللاو نع ندبام ماللسكب ف اهل ملا ضل ماسا

 | نفللانخوب و قلي لع قطع بنل طبزنو هلفساو العا نم طدرتو تيما امهث قليل
 و , هنيؤكتذارم قولت | دافارت امع ذأ يي طعرلامسبني تام اع 0

 ١ نفك تبا تايم 0 |مودرفل او او ىنجإل نمر حوهو هو تاقامدا
 | منانك وج نوزافتبو مشراعت ن نوروازتي منا يوملا ا تاقكاإ اؤنسم تيرا 2

 ءالووسملا : ةوساوع ءلطتن اصيل عرممل عاورال اريؤؤتر هزت ىا مساع ثور واوتي حر اد مر هاذا

 ا يل ءاغا رح ضكاذا مسيو و (نرول ارم انتكال كك ن تورس مب/اىا نوط اذسو
 ظ  ضكأاو يا يذ ىلافيالو ءاششل روكو لاعرلا عزل اوزسعل اوريجللاب نوكت اروحيالو

 ةلان دا يصواولا تم |يبرس بلسم اذ تكلا ناتال وديع هلناياصرلوفل
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 اعلاف اكرم اد قير يرحل لان نيا زملإبو لميا نيسملا جذب ةيلوحتس 0 2
 ّى
 7 ل كاد انك: هات عانس ناو بولا وتلا بشل نهدي ا

 !داوع | دا مكتب تالا يي مالت زففلر دانا 7



 ا يلا دل اوي طويت فرولاو اكو اسهل ان شعير ةنسملا نعل طايع 0

 هبددلاولصانسانيورام لوول فؤهفذانبفاب لقلاا ابي ناو 0 ١
 ولولا ٌىبَيَولا بويلارا انااكلتا ) لوكس ورطقلا نصا نممب ناؤلا مالت ف ضن 2 و

 را ار القلم نبا اهعددلا ضر مشلاعب ئكىوراح ءاوس وكلا ىا ف دلرملاو ليلا 5

 قوس الا ف مسنات لاف ار نشكو (يتجوطسغا امهذي صرمي نال يرحل | هيب وتل ر كروب : ١

 ”توكيعيرل فاول ادرازالا سلو رشا ١ انك ث طا نسريرملالا و وعاجل الاقانيزم 1
 ..هل ءافلاب قرولانم خشي و سارت عتيد الا ةيوكسو توهج الا ين تقلا نم ل

 ْْ 9 شن مر ةدازلاوسمدقلا + دصاد ئعب نق ءزءاذو الا نوكسو وتم ْ

 ما يلا نارا ”احانم لا نأل مكه سيشل ل تااو تيار هز هز اشتم دنقكأ 1

 | 5 ا هدمحلالارلا | كب نصبر الر صن دالو انه + دج احالو قا احنرلال ملارمل

 اوقنال مال رنا لايؤالاىهيعرلالمقو اهرفكو قط الا طابصرمبزعدلاباوشملا ىصمللاثر

 قشلاوعجو بيجي مرفلزعجبو كذا جامي تيم اورو ىدرلل لدسسالا مصاول الإ
 ,'العاسوشلا ولافي مال ريفي ننال ذا ى اج احن بان /دسصلا يعل انلا ظ
 ال ثيل او دارعتسا | الكو قراتملاوعلا نربلاوا ى ارز لع 1 1

 ١ مهرب هنن وشلاوصو ا وقتا نزلا عبر تيملا نفكولو
 ١  هضلؤق نلناز)«وكو جابي و نم بوثلاو ا بولا ةدق لعيام نؤلا فو صوم دوك 5

 ا ةداهلا هركتو فا سبلا يف مصل اوعةهارك البز اج تكونو ميا ته احلا مدعل ما 0

 ١ ل عاب هطحو مسك ميس هدلا يل سيبلا فك كت اال تل انكي الا تيب

 1 7 ثا يور ام مضعب اهنحتسم اوازنونركينا لاو اوذش نتكلاراسل تعخ لانا

 ف طاسؤالا تور ناشملاو؛ادلاب ةريوظلا ف هرغعر هيفي نيتي لا
  ةمالاذلا دركي ملول يعاب علا عمات ههيمويزع ةزعلا ليو عضل
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 ٍ 0 متايصرامل ل ان مه ميج ر

 ْ قي عايقونرازال مريرسار ا ضرالاوعالدا ف اهلك طس.:و لاقناهب
 : ٠ تلااسو هراسن مدمج ازالأ فلو رازالا يشع نطمن ّى اممتمرازالا تزن

 : 0 انللاب غنم باس اهع اتوطس ودعا نييبل | نوبل هنييزتهجنم يعول م ظ
 1 | طا ساما راي كارل اجحارالقاب ون ل ىاذ دلزك ظ

 0 ن1 1 3

 1 رن زا نش 71 لو نا نعيم رذ ايص كلا م اهال يبي
 1 نقر هازركز ابدع مفك ةأرملادازتو سباتفمل ا ةئسلا] ايالئساو تمم اب
 00 - اسارواهبصولإراغةنسلا عههوخا زنكي ىللاز ياولو لعرلا نك اين

 ا 0 اهتزتس هداير زلت ةرملا ىف يرثلا نعبام طع نوكت هت ز

 | نمو ىملاتالزفلا لاتريز وتلا هلل اسوارومالاربزطر نول ا ليتد اطاسعا

 1[ وعر يلا |تقرزيفلاب عزدكلا شتني انيك زوئفلاىلاريسملاب لولا لارفالا
 ظ 0 الا مل 6 ١ اهببذ طنرل نوكت فلا ةداير و! هانستو؛ ى لمعلا ,لعام

 ١" ةقرورازورازاو سقما ةدمول ا نادل اركب عر دايزدكة دن ريؤسلا عام
 8 عارطادازت و سمت هانا الا لاعرلل نم | نذل ا كلذ لصمات ”فاولو

 ةكوتيفازاو زن ف اغلا فراخ الث نوكيذ اداهغلورلا نفكوعي اذكأ 1عذلكز
 و نين |١ ين ابحي ةرورنم ننكابودامو ميلاد يهبل زسلا نفك

 ,مرركلا وف هارمالا يب( |هردصوع ناونمونو صاوجلا لاك نيس يؤدص
 , ون اهربعوو ابم/يفعر اجلا عضو ع افكألا كو رازالا قرذو : سلا

 ] ااا هلا ندي فلل تت وكيت صييقلا



 1 يح جحح
 ل 7

 ا معا ارسم ضتشت يشل الالى ا«: 0 0
1 2 
 يضل 0

 وكيل مولا نم راسا هرج نم فافلل |نطعتو كن! يجاوال نولسٍب هيلا

 روخلاو د دوهل اك ةسبإع راك ادرد سلب مافكالا نعت ارتدرايلاو وم ايلا ا

 ريتا دوك |زدوار اعبي ارئاو ل مردل هنلاووبتاغةويررال ١
 ازد رين. توم اوقتو دكان ادوعوب اهيل انيسحت مزن تس ادن نال نافعا
 1 1 دزاير اننو )ورب اهتيي | عطا اذا ميك لع هد اييصدوتل "
 الا داورؤر ناهي وو اف تيما عرجااذا لال ةماودئو عع وا زنالو 4 2

 ن1 هحور ع. ورتب او سنازث نعام يمد اير

 توَنَعَت رانج تت او ييناهنيتكلكو هدسضي عونك ارا لانا

 ردو رجل ةاهيرب ندب يمي لي اود يف دازودواو ىلإ ثيدعوف انكر انال 47 / 14

 ةئلالو يا مهيب هِشننلا هركيذ باتل الضال شاردل | ثلا ةفينحيلا لوفوعدذفضا 1 ا

 قيمعم اوريرملا برجي زلاالا َه رمال نيكتلا ليشمل شنو اولاقايدرالرانتهيف

 نسمالاوه اكو فل ابل ام ةقهاركاوّول ابل 6قهارل و رحل ام مالو اطاسعاروعزم او 1 ْ
 نفليالو فلي مقسلاو ب ابْن ةريؤممللو ِن ويريؤسلا لاميفداوةريؤصوربثممس ١

 هلل سيل لئاذلا راح عجرمل كراولا هنفكولو ربل ذو لاله مو أوتيملانمونمعلا/
 عمري ارعرحا ىذنا نيكيرثم نيب ضلوا مرزلاواديدلا ل ضاقلا نذاريقنلففاذإ عوصت 0
 عفكو#ب ردا كرك ل يطائو ةغدب هالدد ا دابةدأم ل صاقلا نذاؤفب بنافلاومع 11

 دهن ماب يف سك لجرلاو اررال ةرورطلا نفكو لايف جروزسلا ننكر كؤ وون ريس بنك انسلا 003
 ئ دعاورؤدو عزك دعا ,ررستسا ال نعمدلا ير هارد ار يس لطم اربع ب جري نا ىوداذ "5

 ا هال تيب دماروع شاذان نيب وش سكة 11 ١ ا ئ فذ السل جزل ام نويل ل اع هدلا صزريعنب يعصمو جروزملا سو نهانا ْ 0 ْ

 يت ماشا شه هقز ناار يرانا تتر نأ ظ



 4 لع 0 رع هدول ا دصانع يلعب يلع تع اذ اذا ا
 1|... عرشاؤازك ف المل امال كي اويرمو ةروهلا ش ناراخ يلد انصر كلا نس يشم دادي اف

 / 0 - دوما نم ةارباممياريع زك اتيملسنع نم مك ع هرناواصونبل انعىوددريبكلا ظ
 0م ع ريبل ييدزإ مل هنلآ زال هوكو داوسل زري روك ركن 0 ١

 [ةا4 دين انكم نكس ايان 00 اتريتل الا و سوئسلا (رم 1 2 0

 ١ 00 روافع سمايزسولاقد كدت مالو فواز يميل امد ير فلا
 عاوملا نازوفلا قف اًدك | لش ارعرلمتا : عر ميد بيطر همهجو ةدانتسا4 «روهي اميل ا نم لساقلا يا هيبوارضب نم
 ٠140 || ١ عباس هع رتشع ناضل يح رص روسي رم لالا 2 ١ فوتو يدنسلا نماء و يار الارز اك رك فلا قلاب 0 0 ا احريما نباؤ و ين ا مب تركي نا مرع ] 1 .١ قرص نام نيو هو داو تنك« رك امأو الو ب ثدي بقسأ 7 لح ريت

 ريك لا روس
 ١ هللا

 1 1 : 6 غلط ماد عل اول يدل نسال مدت قريتسلاو ضرب صاك ١ قريسا مورس رون
 1 مدس ادعوجورع النازي بالا ليعاد ولالا ارتالص باي نامثعا ا

 1 2 تاوالفعا زلنا رشيدي ارهالكو انريذلا ىريتمالا اهي ابد يب ويب سرزسلا
 ظ داسنال لذ ةزخلا/يرعام ب سنالايف هرجوس نولاللد بولتلا عز جراظنلاو 4 نو ا
 اهل وافاو رتس م أ ةزك يح لوت ريع نزد ىتفاح اني لأ لاَ فا ندم نجا نمر | دو ارك اهالتنلاب زلت 0 ىرسلا : 0
 1 ٍ ش اوتو ششافلا شفا قيل قم اربولا كو ننجلاو اريياب رواشالث يبايذنا : 2 3 1

 ' عاد مع نائيدي ةرصاو مالا تنال نا داش دونر نسب رمل ىلرقلا لذ ثهبي  نيوريععازكد ١ ١ :٠
 1 افلون لوزاز افلا افا لووصد ةساو ل٠ “ا متل ١

 هديارت ويوم نوه راضتلا رصف وكنا نم انورلا نا روزا 4 : ظ

 قو م إل د در اسس ممل درج 2 د يي ارا يلا يوطهس لان وفد عوز عج ذ قفلابةعوم" 1 ٠7



 ظ 1 املا ٍنانك مّرعسول تاب يحس ةرععم تمستول مَعَ تدرس

 مودرلا سبط بوقت النا انفصل دارملا ةرغشم نوعبس زف اوتو 0

 كنا اعل وخل اك اتيملسفي نمل وقد ا وير رعت ىجر لملد ك كلو ع 0 1 ٠

 هركيا] رضلا لام هدئاركذ نإوع|بلدريذ زا لول لاك موتو ل فعلا نمت جم عزاب 7 7

 الس ابها فوذكاهتربط يوت اب ل صنم ميلفعلا ههدإطفتساو معاولاتدوتامبسهنلاو
 موكل ع ةالصلا طورتمإ وح مدعيا برطلا ذا دعو اصلا عرشم نفكلارو لسفلا ع

 عاجلا افك مز بيرل اسوْؤزا ّميسلاب سوُسْسو ئل ةر اعلا هزيهكو هنذ ذو ْ

 5 رند مريع صو دقن دوم ع لصالاو هِزعلاَو عئاربلا ارك جالا هر لال (ىدركْسزوكيو "|

 3_0 ْ هداطس زادك او رجاف وريال اودص عكر يعمد ؤص زور مهل كس اما لص ٍ 1
 - ميجارعف ىميولايا باجيألا ق نال اهكو ارزق تنانولو مهمات 1

 ةالمملاو طرب تسد هذ ةتاجلاو ىووفل و اشالا رس يل ازك نهعبلاب قنكاذ ايرعو لائتسا
 رست خ ترطو نب رولا د[قنلا ع للف (كريؤصلا حازم شفار يركلايدع كير
 هنيذكت ع نيهنوهالا شح تان دحام هزناولف ةم اونو ب اثخا ناردالا مدح ص 3

 العلا قاادع اًقوهتازن مامي تاريكتلا 3 رزو 6اسربلاو يعملو هانيملا فار زضرو ضع

 ةالعلل,ايملا طرتشي اذكو يعل ا دوصول جو نم ةالمم انئال رولي انكر لعريع ماك ار
 ل اناسكسا ابكار يلع صين ا راج هوكو سافل :بادلا ىلو رسل ارهتولوك ةيبصولا| عدو , ظ

 مما اف ط3يوالا 000 كو لعاطلا برع ص 5 ٍ ١

 تافكر عبرالا اقم عاق تاريبكت الانا يالا كد نيربلا عرب تسظاارلو 1

 دارا طع اوباما رف انهامني هاو قتلرا يتضاعم
 ابني 2رتب عاتشفالا يدعمو تعكر مافم مارفلاو ءراًنضالا نعمت انف ”ةريبكملا ف لوقي نضيابا مرسلا
 0 اهيئزر ه0 ويعاد ايوان ىو دس قو و" ئيردلاوزرب تضخالهلو 2 . ْ :
 اتا امو نامرك +. اقولا ا اك هكلم نبا هلو ةييقلا هلو لولا يلا يدا عاش الوكيل مك

 ١ رم الهوزر 0 ايكَيْلا ف ايكجعكز ماقم [مامش راع: ندا ورنا راهعأب ن0(
 0 اا تيل ا م مدس اهلفنإ 0

 - زاك ل2 تهل كش تا الر 477 14 ا ل“ -يياديويسلا نا 30 تا يع عل 2 عل ف يا 1 3 0 00 0 ا ْ 07 1
 00 1 ا 1 . هي 2 1 0 | 2 و
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 "مانام اكل تين لاو نامبسددلااس دع اف تيم ا مالسا طرتش 3

 - فةقيقعو و حكع سامي يا ةدامطى أ تر املج ةّسسلا نم نادل او رع ةالسلاب
 ١ البز دولث نالسالا زرع اطزملا اذهو ةس اى ردع سعالو لضي مل سوفت اد نربل ١ .

 امله ةريضلل نسال هربق لهو للا عتسوشبلابال اال و لع 0
 ال 1 ةابلوا زلم عع ال زيلع لضيو 2: د اط دعب بازمل ا هيفعلمي ا 1

 الاننكلا ةراهطاز رةلكير يلوالاداسشولان اسئئسا هربق ع تديعا شمل ابالا ع. حي ظ . 1

 قالب عرولا نطدزميلا) تي امس اههب فك جت دازإئا نزلا ال كلذ قلس ا أ ١ 00
  1نم ةراهإعلا ةببنلا فرات مال ام زال هن الس ةدامطو ارتب | ىججتم !نفكلا - ْ 0

  1.تيطالاسم ا ندي مالا قع لس ا ا ا ظ ُ

  0000ةزانجلاوعتيملا نال ناو سين ال اذايا ذن لصامأو ميسا 2 سلو يمنا ادي 0
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 0 رساقلابْماَقلارارَسا ةحع يف فالثلا ناوغع هابي رجئرزعالا دنع مأر رجا مايمشلغ سوو ١
 عجبالو معمل فعرل يلولانوك زالوا اي وزوكن يب رذعب ادعات يلصم او ئوالو مدعو 3 ٠
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 و لن نر نوكيا ارئلا نم د الزل نقاب ارت الث كر انوي
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 تمعنراوااولاذالهلو قالم اني املا عزمولا نكؤت ئويسْل اما مامالا قلغ ظ

 ديسركو ىهنا لوقف دع ابني ملام مب كأي ف انريبكتلا نم هيلعام ىنمَعي نا لبق
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 ىعاؤحلا هييضست ازكاصرشا لي ل كف ناو ريان وك اال هسقتإل يدط 2ك 1
 مشلاو نماوبز )سي ردع ارصو بلان عدوك اباعدالا نمذو يداطحالا لان رز وعش

 ١ هو يونزلا ضربت راما نع ضعاو دونا هقفلا بوبا هناعو همحراو معامل <
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 ظ 0 ' ا اورو تو نييك انريفصو اناشناونركذو (ئُيداعو انره اًسواشتيمو نيف ريحا

 ظ ١ .رفوتف انس هتيفزت نمو مالسال اع هدي اذ انم هتيييحا نم مهلا ني انلاالا شرا
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 | ةديومنبم ”ملزئمو لزت تيما نال اراسسو ديمي موهلا عمت يملا مامالا يونيلىا تع 0
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 1 دوعيال ةريبكت ل واق مارب وير ةزاسردرصازانال ميكي عسسا لصوما»ةيرعولاو 4

 ظ ةزانهلا ءاريبكت اركذ اههيونربال والا ةعلل اريغو ةحكد ماقم اق ةرييكتإل انالو نا 0 ظ
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 ةريببت دمعالا عفدبال الام امما اهبع ملا طرى ع حو در
 ٍإ نييبلاو ريرتلا هن ال عيك لع هدداوص نبل فد ضراعتالو صصْشلو ع اسفالا

 ا ا ةلفذو وشما ةمياَشالو خ وسم نال عقل ويس امال ربكو لَو ئفداوولح او ٠

 0 ند اعمل عابايعيرقتساد مبدع داوم مز( 2 (مبرارميكتلا اهإل لهنا نوتتك 1

 | ةيرمو هاقبل اال وسنالا 3 امالاو يامي سيو 5 1 يئرمالس حفل 5 ظ

 نان تريبل تال دازاذا ديلا اظهر مان ًاطخلا انا ليكمل انيم .ةيفيإ د 5
 هلام نييك عهس اذا ئالثلاو عباتبال داهتجا ادع واج ولو هند رديت هنأل عبسي
 فال عيرالا عري ان ةريبكنالب عاّشفألا يوزبو يومحاءاوجا هعبات هبا نيود
 6اوريفو ويملانع ههقن ع اصم تالوت يكف ١ مامالا لبق رعورس ئعالونسديعلا
 يا ةأربانملا ىلا عيتساع املا تالوقلا لاق ةرئازلاساماريك ارث موملالآ خس 1 ٠

 ص جس الملا دهن ءامألاو ىدو يفيلوالإب و ةرئازل ايلا هماما لسا اذاربكي ٠ 1 “ا |

 لين اغا م ادوج يلع يع اوني لو كسبنو ةعبارلا ها
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 | 5 كدي ةاوبال سو د رجلا نيذلاب تما نع عريما نفد تيللو دي اه

 0 يل سن نسل !ياىعاوور ,يادهلا عب ع و يقف ةهانربكيش عازرم ؛اذحب ءاعدلا
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 ًٌ يرق اوولعاذاخ التاكرل انيفعالو ئانطقام هللاب نوفلكتيل ولا ىريئتب مم الجر
 1 ددفاما عل نفلرلا ندقسالو ندييتعوسمع مضدمال الا ةدئاب ةلئالخا ا
 0 ايمادبعالو نا ارم الو نونه هلو يبص َءاسعلا ين لغيبالو ع روس مليح مدع ن اولا تررك نيم 0



 ل
 لالهلا
2 

 ” كيران اخعيب ألا يلاغيل |مامالا لاوس 2 مانرمم لاف ماقلخ نك ووو

 ب دحين ع ورام ملال ىلا لاّمؤ ايزي سانلا ةّز 3 0 بنا
 000__ سان

 0 . تاس مري مال ين ! ننداخإل نم هكدا قاتل ةربعلا نأ تيود لباَو

 ؟ ١ نور ع نما املا ير وطن صوم يلاو ةلعل ا مان ارونعيورام سيلا

 1 ّ 7 قاتقوذ نالوا قووتصير الر ءاهرلا د عيضاوصو ريتا

 ظ 0 .:  مهصاسوا اكروصس هيفا انلا توات و عاطل و نكايالاو ن امرالاو ت اى ةوالا هت الاتغإن

 000 درعا ذره عا ءزسر انا يد قرص بينا وكام را

 *” ” ككذ لا لزب درب مل و منو رب كو ةداهبش > ناهو اموي إلي غن مرد رعئا

 لامعا انتا ننال كال اع ووكدو يا توزع ةرءاشالا مساريؤزيئكفم ب امدلاو

 د اورس 00 0 ل

 00 000 هاا د در
 1 اوان "تنام نا قي نا هينمالاو بزل ار ليصتيط ل تلون يع اييصزم اهكغ
 )| غرو يفشل قم ءاهسلا ثنا نراو دزولا ص( اطلع ا ةطلغزورلغل ور طلال يحصم

 1 ظ ملا اذا اعف لمؤلا لعو حجنسل ا تختزل ؤضاشلا نايكا طلذلار وبن مرول
 "| 2 تلاوسشلالهري مل كو عمو دوعلا و نيلرع نيليجز ةدادهشب ت اضمر

 | 01 يده كلا ةد اس نال لئلا رع مزازبلاو هسالثلاو ةياردلا ِيواعو حملا
 أ" ةرهاكلادزنب يا ةلهملا نيعلارسكب تاييعلا جلف تن تلق اذا نيرا
 |  اويرلناو سلا لائادب توفي ن امم لاله اوين اعولو دارمالا زو
 0 ماعالا ,فلؤم « جاو موطملال لزاونلا عوجي و انهاه ! زك لالهلا

 ! ع يدل ا اب قبال مامالا سلا 00 ذكو يوتنعسلا ثهللاوبا



 ناضمز تش” ةريصوولو تلغ ماسلا ناو أمود نييلث درولا َّعاوا لضلا لَعْوا ' 9

 نصاذا ىميجتلا يف لاقو مال ومس ركو ال اقاذتا هملرعلا لزمن كزعلا ةةايرُسس - لإ
 . ماهصلا تالوقلا يق لاق يتم“ ايا“ قافتالاب نوطني مميفتموامسلاوددعلا تونا 2

 عمتي لاف رلوم دزعلا داب طفلا طعنا قيقحتلالباقمو لردلا دولا ةداهس لاوحري ٠
 لمؤاده مولع مغ شن نيالثاوتعاو د حاولا م داههس مامالا ليقول يدهلا نع ةتاكإورلا
 ١ ىلا مظفلا ميلا ءاعسلا ةلعيا ةزعلا عم ةداههنل | نامضن نمد النخل مللإو . لا الو عوضا قو دذلا نم بومومور ان هللا اطرعر ناو ةفينعوبا اق

 ب ,ءايوخلا مكى

 مروتصربذوا لدعر ماو ربخإبقنابنمكا يصؤكو رابع واميغنم ةزع اوس اب نامل اذاى ١
 رداولا :داورو نام الما دتدقن لو مهلا درت ةلسْطو ةونرطملا مايصرعاولارئ عربلا 2 1 3 لون زأو مثلا رت ايطو ٌودرثملل بن اريصرعاولارب 'اوولعلا/ ٠ ليقف ةلع(يواىسلاو >رايألا راضبرزعلد ةىااطوعم ماروا ع ناز موايلا عملا : 0 ١
 1 ض 2 ىلإ 55-01 رئاز 1

 ةنسلا نم تمدتالا يقبل توعبلا ف طرتدربو ىصصناو اديظكلوهيالفةاودلارصاط لع . اسرار
 نينوور طر ةرادّس وا نيلرع ىيلعز قر اررشن باسو عيل ةزع اعشاب ت اناذا و 3 .

 رتالعلاا لات نييهسملا نمله عب لع راملاب نكي ع ناو و االاو نفزم ىرورك بع : ظ . ١

 را(! ولع ةراريسالر ثلا ورلس ءامدلاب نكن ملناويا ملص يخالاو دوم ثيدباعانلا 00
 مه 1 ٠ و , 0 ٠

 نول عصى هراملو الملا ءزهراحك عملا ل زلاركع نوكم كل وخضالاومفلاو ثاممر ١

 دا رطعئلل طمونبو عيلطملالتعان ا لرعلوقب موَميناو ضنام تلا بحاوم نقم بارد
 نيستا بانيكالاو الد ولعبت لسد ناو حاورلا ره طز يفنا مى ضالاو ناتو ىوا
 والا دو امتحعو رمت شنالإ نس هلال لال ارمادا ضي اطل مظع عبق لعن ناو لوح ١ ةياود

 0 3 5 1 عقلا 3

 كهذا 75 ش : ّ 0 0 ةراه أياد مدي النون هلع اعل عيقن نم ب ةقلقت ا يالا وصو ةيارر | هاظوغ 2
 را زواوغلا ناؤر يهو ةناضمز لالهكادا قفرنح ىلا نعي وريم اد الز عهتوقُك تام
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 7 مالفالفايررص الوقنم هار نامل ناو نيريعلل ةدابعلا) امعانم ملاح ام حسدب زي ولت كلذ

 ةيعارق ةوستلا ةرهالا قرعل ١ ةبئساعو كبوت كدب يبمرل | بر ل اري مال وللو ئئينا

 ناس زل اعمق علطسو تزل لالهلا تنساذإو معا هساو اهلا رولر نم

اردنا ةدامسلا نانا لقب نأل بعرم قالب ةؤرلا مدع تشاذأ ايدول اروطقا 2 ْ
 اي 

 العذال كو انك رلب لها تاريخا اذاامقالخربذلا ضيفتسواينماقلا جوع : /

 يتعب[ د اثكأ لوتوحو يوتغلا يعو بهزك ا ضان عاصملا تالوثلا نازك 21
 70ج انوي ير .ر مس رز لاو من رؤرل اب تيدالث ركبزهاماصازا 9 ١

 7 نب نير دعو عش او مام ةرذب له لع عونواصت مزليف لاق انلن دارمالا (مموب
 هنا ةدورل اوءوص خوه يلع هدلا هدص وقر نامت ا موو كلذو نيد | فعامون

 "ديا مراطتالا قالتغاب ىلتكي_مثلا جامُس نمز الهلا لصقلا نالريملاعرشٌؤ لاق 0

 اذكو برلين لوزتااذم مزليال قرثغ ف #مشلا تلإز اذا ينعبجوزعر تّيرلا مالا

 )ا ْ نص تلال هدهمشس ا ال ركب رقالثلا يدعام الا ديو ول ار الثا

 | كل ١نم ذرعب اى ل توب اتم ةرثكى د اعوم اف نعرلا بهاوم ةداربعنمذغا نال نا

 |[ سيرو اتحمل مو تف[ يؤرب ةاساعوعو ؤرلا ىنطب مول تدع /
 ظ 1 يع .. تالنإ ا« شالاوهو *ريعو كترعل ١ بعانصةداتخآو عاطل اق الغاب مْ ! 0
 | زهفريفينع تع (وكردع ملا تنإزاذ) ل ديصاء نشمي ننكوعاروالا |

 رت !عولطو م هوول ل ١ كتف ةجرد تع لف ل ىمتلا بوو رجا عودط 5 1 ١

 5 نسا ف ةئيهلاولنالا معو تبثمانهو نيل لين ىقضنو ضعبل نوزغو ى 55 0

 2 هييبت ءارمالازازكم و مرتب ببسلاد اقعنا مدعل يزل || عيلؤإلا فعرظلان دا
 . هاطمو توج ملل حي الل لاب كيو قديو دير قتل أ بابه لسفعامو|

 امه مؤعاما منع القرض امال بزموعانملعاتمانإ نا يوعدلا ان لانو



 ىرم ,ملوتر ىوعالا مدَقَس ملنإو [رسرنعةدامشلا لوبقل قالتلا انكرلا م اعالخ 07 ٍ

 يوعدلاب يقم ا تاّصمر توش ياربخ ةقلعم 0و وذا دوتوأوربم هزفاإلا كو تاشمد

 دول بشي ملع عارم لهدا ب ةقلسسةلاطو وفا توي وير
 تموت( لذ يضونو ان نانسي: بيو مدح نحل فدل 2"

 ممر ءاجاّنا ىل لاق عشارلا نا زجأ ضخ مويرم وع مخي دي نأ ء اهملا
 ىدلا توبتي نوير ا رقيف تالذ فكيف ىرلا عيدلا ضميقي هرئو دقف لانو ا

 - رصاظرم ال اوقع هذه تال ننام لاوثلوا ن (ضمز لوط در كتف“ د و ذادو قو قف
 تاشاواو اصمريىف عداشلا قع تءايئااهل نوما نوليفايزك تاطاإبب 1

 وارقام موف كلا تكل غربال امر عرين الب تابشاا نال طفلا ف نلف ا قع 0

 ه انممر يجو ضاقلا لوح عز بخ عر اذعالا دو مودسلا الارز
 انائتلابش نارعاظلاو عشنا فازكموضلابسانلإمأبو هوخو مول لبقي

 طرتدشب الو يوعدلا مدققاء ارش ارمي نيلئاقلا نيبعاضتايهتملا

 امرنعا نوريتكسان ددارملا ب عقلا توزوقلا ف لاق ملظفلا وج |راضتايف مالسالا 0٠1
 ٍلاسالئاوتل | نا كلذ ىنماقلا ياراذا نيالا دارملاىملو الثمز الهلا ةءئروطب ٠

 لوميلولا تيزابف يا لاما رك موعضوا مدض عع لزم نيلت انلارعبك مت"
 هليل الب ةينع ما ةليللانموب ةوبعالوبا ذر ان,نالهلا مارب ةربعالد مدام

 ةلهتسم لا ةييئلا وهو هرعب كلذ يؤروا لاوزلا لق يؤ ردت تامل ءاوس ةلصتسملا
 رافرلاإ ىؤ دقو بؤ رلاوبوص مبدع هدنا يفص مع ثيوم اف ,لوتدل بألا ىا
 يفكتيورلا قبو موصل وع مورلا يبدون هزه: لاةليللاوبعنيرعتلا عمن

 <ياردز مب رهن ميش عى زع يور | درثلا شومان موكا مر داسملا يارنم موهفظاو طفلا ا

 نانريونانمر ستتم ةرياس ديلا تشير 00. 0

2 

1 

 ا 2 لاوزل) 8

 1 نلاتلاو م وت ش [ ١ هالو ناونمرنيلادلاو ٌناهلا ربع رتب ميقا يلي نوتساو ىلا هتوعولا هركذرتو 03
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 | ١ عيكعرتعزيؤرلا ةمربتعملا نا كلذ نسوسحتفنييباتلاو باىملا دوب يا عضرعب ناك نمو
 ١ ا بباب مظفلا هربا ؤهتساو باوصلاب معا يلا تون احدنا و بهزملا نمز اتا فرثنإل

 أ... يان شو جازم نايم ةراباز الطبال عوني لاس تايب
 ديزيال شب باعوط تسد رعلا انعم ىمل يايا لوقب قدعتمو خفي ةرم اب ري )١ اينرقت
 داشختسا مدع ناييثلا اس انانرنب عميس لصعوا عاجوا برشو ا اصلا اون امام
 موصل ركزلاوعهو ئطنل ١ نعزازتحالل ىسانلابر يقر عرشلا فاك ج اهلا زميل
 لوكأم ا وطرابّسضاوا َمضهتمملا دستلا برثلاالو إهالا دصتيم ناب طغت الريم قلارمع

 . هركألاو سني داذ هّتفشع تراوتف حصان ةرثسابم شم ابوا مدعيا رمش قبض نايا
1 

 دك ماذالمزخو سانا ايسانب قلعتم همرصلديسلا ع سؤ يلم ام عانلاو 07

 - عوواوليتعدابهلا قوةعؤ ادع ناييدلا تسل ديبكأ ايلا اذكدعامجو ميشو هلكدل 0

 ' لللاخا ميئريرع هدنإوصرل وول مداهطرمرل هيشولخ ئه عضو ايش مراوتساوا ةهندو |
 ا/

 اديع امركتر ىناعت مالطف م لع «اضق اضقالث ياهلا مقاس قزروهائافايسا ٌعاسلا ظ ْ
 , "1 بيرثلاو لبا 16 نطبلا وبه نم الكا برشلاوإلا ينعرض انعم عا او كد اهعل لمت ارلا هود /

 : | ا ” ياس هن وع اعبوصو ىهينا ةرافكالو ملح ةارمَف 00 3 1 0 1

 07 ا 0 تاسيس م ن ام اصارتلا يا موت نم زنن  ظرموهو 00 1 ١

 ها ىذلا أ اغلا يزل واج عزنوا عنب ملو فد ؛[/ناث ع اهملا نالوقلا ف ان بوس هربا |

 5 اردلاوف يزل وعدو ةرافكلا بوموب رض مم ع اوهلا تالوفلا يف اَنْ ا 1

 | دار دافوفلا عودط ةيلسح عزنولو نياق يزاوعو قب تيا ةساللا ع 00 3
 ا كلا عوضلالاحدرصومب | نور ينومو ومص املا مرعل ُئتبل ع ىمل حِزنل او ىيفل | خللا 1 1

 0 و 1 زر ذل ليالي ١ موتملا ماعاوعةدرق يس انكل تاق ناو لح عدا كون 09

 أ : 0 لاقي ارونأ 1ك يا ل نما مب هرافي لوف 7ااسوا يوت ياش ا



 امزعمالاطّمسنرداق ريع انلاوا يسانلا نك حّوولا نعمانلا هيفمور ايمالا ٠
 كارد: جر ىيونملا تعيالا عانلا ]ناقياو يسانل ا ريكذت املاح عين يوعر ص وو 1

 لا هريكت مدع هركه كرت ناو اعمالنا ياك يتلا ءقف لامعا امو يه 1 1 ١

 «٠ يدوريئيالايسان للا عنايصملو هزيكيوأر نم ليقؤ حفلا انكر انك 37 39 2

 0 نان نشأ دارو لوزلا تمالاو مموص د سفنال زوق هللا نك ءاضملا توزوقلا نال اقلط
 ياءاضفلا مز ركزت حوقسا لميا ككزني حد حاصل هل قتل ل اروهو ىسانلا 09025

 .دعارلار يو مكريي و د ناب ربحا ماأمل يجملاوهور اع اذ نيل اسع .
 هراضاقرضمِيَدَي عقبإو يسارا هدر يو ليكطلا لاقل الج تاثايرلا

 ا
ْ 

 اهيوصدمرع هالفلاوة ةراذك اوما موري امييسل العيون ومس ملاؤااءأ ١ ظ
 103 0ك ازال مون نانا غب ةيغطم لد ريل :انهلا عافتمرعل ها

 2 ندا كبكيإل ناهوسو فلا ةرابعو هريكزت مدعي والاف موصلاقيع نوتمل
 نمي للن انما اوما لمحل للالا: يا نليللا» مرا انما قزنرلازلتق ٠

 يملي ود اي
 000 كارئالا نال لغم ابريق دسمة اما !]هنن ل ٌرداوا طفعنعإلا] ]لن ابانشسلوا عع 9
 ا 0 رام اوننا انما ةماون مقلب يكس |ولو رسفم ةراللام مرج اهدار ىمناب ري

 | 000 2 راضاعفلا انهلجالو ىلع ةر انكإل ةيسالاؤ قانفسلا امرا اوعد مرعفلا
 00 1 و زيك ررمف ناو دارمالا ثلاث تاوفاول ارك ج ومابي نانفمر

 | دست ل ىلا ارزاهبزعفلا كلذ نع ,مامالا للسو لع موادأذإ 0 ىشالابوملع توكبالن ا اوي را

 ا : ارك لزتالابهسضي الذ ر كفي زناو | نا تامتاولا ارك ةوبهلا فامازإؤنإبتو س ارب

 / ةماقتسا رو ممل زال دارها ةرشسابجا و لازال ين ةش اسنع ناملاد أكارتالاوصر 1 ا و انعمالل مبا ةروط نمد وي اكد ممل زنا تركذلا سلا مادا ناو دوم
 ١ كيوي يهود لاواامادضا مزمل اهقاحمفا غوتب اللا نفنو جلا قاؤكر اطفذلا ظ 1



 0 ' ونبات واما انك قف مو صن سد مل لمع وا تيوب نشداو | .
 ا اونو مامالا هزكافاو هك باش | در دعو د درا ؟ائابؤستغاوا (مةازم الاز

 7 اوك مول 2 ءام كاع ذعر دمي
 ١ اذ "ورضي هز وار اهلا لوا لي اواراففلا

 ظ هيلعدللا لص ابا اساس د ا

  عوكولاب جنب عمدلا» اكس غامرلاو نيعلا نوب ىيلو يون حاصوعو للا مس

 ا ملون بال «تاتنؤ هنول دعو واو شلا ىلانك هيد انبال ماسملا نمل ضارلاو قرعلا

 ظ نمةدعاسلا ةزبلاب تاز فونو توبا هنونلا ثيل ك4 مدلدعووا

 ول انوهؤمكلا تام او يافا فاك ريترو قفا اهمال هسضت ال ثول
 م ب الاوقاف لاق ناهكلالا| ةلئسم سؤنو دسفلا) بيطصربس اكوا يا ريغوااييلعم

 ملوتؤد ةهاركل يابن الوصو داسفلا اهي يقنااما نال كلذ يؤيا) هركامع |ىعلا
 | ١ بكام ماب لا ةيتالا براشلا نهدو ةهاددلا مدربي زوالا اولاد مما

 ناكرل امد اسملل هركيال لإ هد اقكلا مب
 0 00 ىف لرش ا ةئار مشسو

 نمو ع لماوج 6والالاغ نيعالل باسو لفلاو تخافلاور وتسلم هواك

 1 7 تالةلاح يلب لاجلاتكاا هكر واد عزدافارحوج توليه قش
 1 0 ' / لقال متالطاب ن(رسملا نال سامو ةزحابل | ناتكالا ةلشسدؤتو لوول عوف

 . ةوصاورمملا لاقالو نيولتلا ل اونا نم 6ر هريعو بيلعال لباسوفو نامنزالاو ييطل ا

 راش دال لا راذلا نعد نول ندا بيع ا|نميارنمعونب 4 نالولد
 ' 1 ١ دوو عمو ولو بطلان نزلا او دعرق و نهولا نم حونب هوني نقزل وا 93
 0 | 0 وزن اها تول لال ماج دوت اوعص رنا مندوبا, هل | ةرارلل

 1 : ا الر 4 اسما 0/ نوي را وصرف ا ٍُ اة راما

 ظ 0 1 مح 2 مرامو١ 1



 ل ل ع - ب ا

 ةقكا
 9 . 5 ا /

 0 لا
 ع 0 ظ 9
 "را ا : 1

 00 .٠

1 

 0 وتلا د اه( ئكتا نص سنو ٌمَمْقَم رار كشال دش ةطونم ةنعوم هلم َآ

 0 ما دانمالا 00 رات
 يف عرفلاب مك! داراو لواوهو يلا عصرلاو الاب ةؤتبم نوكتناالاراتنل العابر" 2

 منع يولع هلي نا ننسي ياو يو اطحاطلاهلان ويونس ال ,
 ترك انخآ «راطخالاب عا ءامالا اق يدا اؤر حاص وو حا كلزكو ميوهوب
 0 ارجو اجرم و ريع هللا شد نال ايهرجاباهزب هولوا انواهعو وجا عاجلا لمفا
 دسفلإل م1 قال مالو ايس ىول مال ةيبِقل ابايعربا بهز ي يا كأذ الاتدا تاياعقت

 اذااما مصلانع هفعضنتن لارا يامصلل حاجا هركتو دارمالا موي م( عال وم

 ! لوز ةبفلا ف ثيبرعصو مودهومضل م“ اصلا ناغاو ئىلاو اس ابالئرف اال سا:
 1 ١

 9 ةرؤلا اهرثيف يلالات جالا باهل لود سمو ادع اخ طفا تيرعو رجالا نهب 1

 : دقثلوقتام هيد ها نارات لوضاام يما ن 4 نا تيارات هركماع ؛ل اطاركرت نا د ْ

 ١ ايدو ناضا فد ماتم نا لص افاد هبانقنالوقت امني نكي ناو هتيغا 1
 'ْ  1ا صايتمل ا اماو ان اتببيمسيايزك مال ناو ةبيئيساق داص ن الانا همس ولهوي ظ

 دضاْلل لمؤيت مو لمثل كالا يزدوا يرتد. ؤ ةءالدلا,لاقنمل تم 5 ل ا 7

 ربا ولشفلا ضيبظنو لمقر لمعلا ويعم نعادا ا ) ممم ردل يلع عا ]لو ممم تيا التصرنقاقن  0

 " امس اذ ىسفنلا كثيره طاف ل 4 1

 اىتورقززمالا هضنريمالا يوب ة تفدر اهلك مزعنم ص دبليو 9 د " © 1
 دورتب يذلاوصزتكلاو ككبالو ىلقلا عر يزل اوه ىمج اهلآ نا كك يع و ا 5
 : م 71 يف تورب م دارالاوه مهل و ليجالر مل موست امىشدلا ثدي 1 :

 0000 نيمار ضر رولا اةئيداوع لاو قط يولاوزنف نو وفا يع ميصتلاوع



 ند - ةفيبطت ارةشيلاوعو ةبيط ةُئار تخوم ل أدل( دم ةلعلاو
 انتا انس مس وموسم

 نقب نموزوترل ةضوجمم رسب هرثا يتب للبر اصف ةدورط نلف هنع عانتمالا ع امد 0
 وافر غطد“ | 00 ا نافل اا اف و 1

 لاانافد تييضضإ لشحا نش ظنا ىلإ ةراشا شم 42 لز/ لم ضر اذامرصلاو سا 0 0

 يزلا نافرلا قالو اوصموصرش هقطيلالاخزالا 9 اك ةروص يان هنقذح لكن 0

 دوهلاواربعلاربثا (هرْع تالو ار وع نافذ تال واربع د نهتم هلال. 0
 دلت اسلاهذهو (ًمرنةليرواجلاواهلطمملاوا ناهجصلاو اربنلا “اق هامرك 230

 018 75 ةئاطر مشإو هسفنولا ههتاصوا هاواطر وب زإت هم مانت لأي 4

 . همنملاركزتم هالات رغلاذ (لما) لمفيلال نا ودهلا يه اذ نحت تع! لم ممول
 1 00 هغامرو هؤوج يلا لطفخل ١ لاعرا| نع

 1 ل ل ةننبلان لعفيل نشل ناضرلا نانم مهل ماودلا يالا نم ريزكه نع

 | ونيل دلل كسى ازا رواشاا مزعل واسوا ار كرولا 8 امو الوم امك 0

 1 روج نينو ايرعا|هرالعالاو ةرفطتتلال هنيربشنو مما جرب سيكا ني قولا ءونضول 1
 ْ 7 زؤتع را عاورالا ةزهب ةزقتلا نالءلعكب ه«ئلمردو هو وعر ازصو و تام 0 1

 ادي 5 يي ع 1 زافكلا ركزو اندقاك طفدال >انهررمتو هلئرمف) اذا ةيلفم نع ل 1

 1 يقدر( 26 لرنو تقطر بخ ماصلا قطعوا هتتعلضدو ا الصربل ىرلا نارلا 1 ظ

 زو ءالاب وبما بيز عانص نام نموا بوبا يو طنا ايكرابطوا نوع الا |
 |[ 2١ نالمنمياريلا لو ةعتمالا ضيفنتو نكامإلا ىيتكَسر ؟ابضلا امن أيضالاوا يلا دا
 اي ديول يرن بكس لذ و ايرمطصم يا لجل مدصو نال ل

0# 
 ١ رقلعطدوانعزت الأ سليف يد اف «رايؤإفريام لاش

 ايابد



7 0002-7 5 9 

 0 هنو ا هيطتيو ذل وطالطدوا موس دنضما) ىونانوا ضربوا داجذ
 76 رضي الريد ءاورلا كن وطن قلو م اسس (يلالا وجول 0

 هي ةرارطابا عم رف ضع ورانلا سرع لفوفنأ ف دادا ا الاوجول ب وو امد ممودم

 1>بذد الز ىفطلارثاها'زعزارتمالا نكمىالادال هو نكس هسا عذابا ان

 3 رولا اراك مالاحلاوىاردو شلك ذوو ةراورغمل ةقفظلا (,قوعرب ّْ
 رام قط النمل لولا يطل !لوسضيالوععل ايمان اطول ياريم 0

 اسر اناصاهند هذ قيطوييل موصوف ولو |طسو اهزاعر مدوا هعزعو أ رعوندب
 3 .امافااهل روحت ورفاو سلاو داطألالهد رجل نارك جز افكلا ممر ارعيهعلثب | اذا لومالا نع
 :!رصصارهلو لاورالا عزارتصالل لوفول ابر ديوس اوين( هفلصُ دمزاد عراف

 زالوا كيدلزلا] دوقنمي ١انركذ ام ميريل هراداذك ضم :زهؤايفع راوتعالا تاب
 رذكوعأم راننلاب نجا اذاام اليل نيلايعايربولط نييؤاتت مشنلا سا ناءاىنجيعاقا مي

 00 0 نا 4 يعزل رمش تفل ونو موضإ) سفير انصسر ينل عابص ان 77 2

 1 50 .نخساهوزوالو رن ابدل ان دول: ااماماو امانا لام 7
  قيااتاماو_ و ةرسابطازاوعماز اءاتسزل بو اطعطلا يف ال جالا ولا ءاريملا ليل العا مري لوي نا ب

 0 مازاتمالووفم حوقو عنب ةرورص هرجللسفلا عوتر جزيلا سمالياوؤلالستىلا |
 عيجلالا# . اناوابع م١ ناز 4-5 هيلع هددا يدم معا ايلا موقل اوت نوط عرجلاب لوقو 1

 /أ دقو هاه اةشلناع تنزع نس هيفا لضو ىوصواعمووا يا مونعاو ل ستخاو مايرملاايدرا ا
 فير ولك مبكر لع هدلا قص هللا لومرل لاق ةلعر نا اهرعلازت هدلا يفصر مثشلاع نكو دارمالا ينأك"“ 4 1

 - مهكرداوص هردال رولان مالا برا ناو اشج مص ا يلا هسسال وو أييابلا فكنا .
 , ؛امهليلعا يف بصوا ن نإ ين (يث عوصاو لستعاو مايصلا ديرااناو انج اناره

 دقو الذب تاواسوارال هديت 9 ضرع عم ااا داق كل ىلا ل مضض نابل انهدرا ديا |

0 
 ا 3

: 
 و



 ١ ه2 ع 245 كر ظ ُ
 1 . وساق باسفنالاو ةباقعتمإلاب نم عيصتلا يف يزلا ضرما نامداعلا بريش ا

 |4/تم ةلافكايلا لضواذا اريخ نيو يبال اقالض كشدسلا رهز زر عز ةزبنعرل ارنغ ]مئنال
 0 فسشي الرازلا ةزبدقز ىا ميضئلا وف هاودلا مادا امبإ «شع طن اهل لصو ادا تاف

 ات نانااوبلا زن. ءوعس وام نال نسم يبا رندا تعا افا ننال
 .طلوترس

 ٍِط لوبلاعككياكما نإ ةايطالا ىنتا نا ركأ ذذنمالا هذا ابطالازعرإالاو مسرع
 0 هلاقء اللا ءلوقت كمن (ىطا لا قصالملا نإ ممل ويست إبدلنركتو ةناثملايف

 53 تكف ياو ماما صن /د درسا اًعاو وننزل بتسولاع م

 : يف ةاك | لغرت سطفم اب ورمل م اجلا ضؤم ولا ابا ضاطؤا وتلا هع “و 2 اماجو' هثؤا -. جا ظ
 مو: صو دارهلا فرات ! )ع هلففب نال نإو ترو مدل مموصر سؤال ما 8 ْ

 نياملا يو تلا يمنا لطدالاو لؤعرلا نيب مقتلا ةني نايف د ولولا ظ ١
 | وع وسلا ادد احلاها همم 1 ا

 ١ *:2لالخيا ذوجش زا ةكعؤا ايلا نذا ليي وقد اذاوار 58 لطالب مب ّق 0

 كسها ذل لا ارامد وعلاوبا هلهدا شوذالاو اصيا> معلا ازيا مات
 قاموس تلو عاملا يلا اضل !لوصو مقل ارض بز ازبل امك عاعاناب ١

 ل : يف طاق هقلا يف 'لزانلا يا ]رو هسار تل زن ين لهدا ةايرس) دوعلا الا
  1اوزيل موضديشلال هعلتبإو رع هقلا عرب هقتسس اذ مهغعب هلعبض ميما ١

 ظ 2 لولو رسم ذ اف علتب ام قالا نجزصفنا اذا ام قال غاب, عالقناو لضاد نم
 ا 1و2 تن مب بيبرس

 هبا تقلا عطقن) ناعذا ارازتوا هز ىسب ملتبا وولد اد هز نم هقلر
 جرلظاب كولازب دوج ادانلا كلا ريدثتب ذل هانا نلصتم ذيل

 ا رطب هن 1
 . زازل ء 006

 22 سس



 0 مهرس يوطكتوو لا يصف 5 0
 .هوازعب ”قفثد ىلع نن هيناالا ىو ىائلاب ىنرالوالاو روع ى ا هر رابعوف 3

 قشناانا ىزاجمل |تؤكا هثنناتو لوذلارمك تزوجو اوملاَو ةواؤدا-
 قزم طمزنلا ولت انك! هددت اندرو وو ملال «رذكو ماليلاسيررتاظملا :

 ملك رائعل عل ليئرول | هيما نص هع ةئوسفا ةروصررشنال نيكْفَسلا هع 0

 0 دصفيالز ام هعلتا مارست قيرلا يزولاس هرعطئن يعجب ل! نعام ندد ْ

 م 2 م ةجايزد ل اراها نا ييتولا صا موسم ب

 7 حداء ناراتس قل ةفرعش دعس نايف ات نيب 1 ١.

 * قي ءالم نط نإو هيبحاصو مامالا ندع اعامجا هتلقل عالؤو ضقنيال هيف 2

 5 ىف لاف ضقني ال ةفنذح ىلا زرعو قوي ازرع انهو ميك ارابتعا هبوبم . ١

 + فلا ورةدوشملاتولل إم رسائنلا الا ىقبننر يتيح اوصو ماصملاتالوقلا 090٠

 نفس اهلاملاب دور نيد الر تع فوجلا نم ةرعاصلا ةزلبلا صو جس ءاناصدج |

 ى4 ع ,يلع هز مون انما مامالا لوتواع يوم اهريفؤففلاو ةيعب قلت هب نير ليش |
 00 5 رمل يعن (ةداو معمم اوسع اغتال [يكط مموص نوكمل ةنيشلا عباتاعلا 3 !ٌ ١

 ء : 7 3 58 ٠ 0 .٠ ل 9 ) : ١

 ظ ,٠ ا«فايماقص بلغم هقبسإوا وهلا الدلاب دعرز وا علل سود وه دع, يلع ظ |

 3 0 ءاقسا تاو ابوعوف بسلا موعلا املا ميلك لذ هانا موصلا ناك اصر م اصوهو تاثر < ولأ
 / " داربألاٍف امض بلف ءاقتسا تع تلعز وربما اوبطو اذا ءابقتسالاب نيتك ن2

15 
 1 ءانتسا نإ اضتلا اقوسإل ماسوصو ئفلا يرد وم مسك دع هلال يلس راو عك لسالاو ا

 ظ / عاود فب يتبل الاحب (قفرريعلا يف ُق هز عقلا 1 لو هوتي قبو يخد لال 0 ١ ىلا حبك داعولليالنكو ناو تمد نسل هما رماور ضقيش فارع ١"

 0 ١ 284 1 ا ْ ١ يتب ال ايزؤتلاوصو مدوصتملاوا ةانعمالو ةقيقج وبيج منلا ةروصص طرووتمل خال 5 ْ



2 2 

 را نويلا نم قف اريك ىا بطلاب نيلا ءاويسنإو ا 5-0 0
 َ : يطمن تاع دام لاي اه ين ايح هل نيل نمقا هفوج نسي 7

 (| ةطكوار هنوف اوم لوو ناورنارتانومو هموص شين, غلا و اي ناش ل
 7 علا رار ريب نالعطم از /فوتؤا دنع وصرنا ةفلف ورمي ا

 ا . ماىتفملاىا أع اصر لاهل لاقو اهيداعا سوط مالى ا تان ارطلانصقم ال شا لصق ع نم لئانألو 1
 د « دودو موصر طردت افمالاو ماعز شاع درا م رع عركذو مزمهلرزع ملال 3
 . 07 ْ ومع داوفصإلوم سوا ث دراما اطال ىوي قاع اسيا نادرو مامالا نع تنإو رلأ ظ 5 ُإ ا

 م ل تونا امال اقتساو ات نويت اما الكيال تلج ذا هيسلاع شف ا ْ 1 ىلاو ننس | عما واو رز ةبإف الخ تس ناو ءاضتفلا للف ءاصوعو ايلا مك نم 0

 1 ل 0

 ١ للا زفبالووت زعوا هداعاوافنبداع وكي نااما مونرالا سو يورو !يالالم ظ |
  4خرا وسؤال ا هدب هنو رازعالا وانا"  0 1!رارغرا كسا طش ,قتملاو جراعالا الا يمالارغع 1

 تورهن ولا رولا لش قوي هنيدي لوف نس قب يذلا نمي يام أنس ٍ ْ ا ْ 0
 ١  0ل .ارلزطا , اصول لاما ةالتارسقد اوبك مظنعمو ملا ءاونن رمل نو د مو َ

 | 2 ملابرشتب ةطلاهاحلإ سكب هنمجلاو ةصخئاردقهعريزب ادرس الا ”نازط د 1
 كالاذا اهو ظ 4 "2 مكرارصالا ل 6 اها ف ةمصق دو دداطاذأ تقيل ع زلال روسو 7

 ا نسولف هي لك لقد 00 مب ل !نارمتواةداع قصف و» 1

 0 ف يود هان موعدك مل دهن انتوا
 0 0 ولا : ثيكيل اء يام نكلذ رع !«ل دبر نككعلا ياودصلاو لق ريغسلاوريبإلا ةرابع
 2 لا ف هس كوي فيئرلاب مئاعتتسالا ىلا ههنلتبا ىف 2 .نيايريكلان ا قيهتلاو سرعلا
 ' يثاب تقلب مدقل ان قل رثأب رحاطتلا ىف عامي الماك ليلقلا اماو لوقا



 38 5 ظ ظ

 باقم دري, عسى ا قاذو نعيذازتصالا لير ال خوك وصولا ققكذجبر اطل اب اح ا ظ 1
 ديئاورمبلا يصارص ةرابكو ملا از يرلا وم سفن ربك هلل ظ ا !'

 0م ىرحب ماسلا يا هلاخد فدع اال اقل الاوضو ىرع ايف محمي 0-7 1

 ١ ب هقزعو (وطاهل بك مو كش الات يع يص اهؤضم دقو هز ع٠ل امنماهبو انت دقو 2
 م هب فورم  بوصوز و ريوصد سري :ىيكم ايولبتاولالال عزم اب ويم نيالا ىف اذك هنوصولتتا

 ٠١ نيسالكب اهيرزتي سمس لم عضم وا م ىثلايفام بنا ىف ل هطمردطع هذ الئ زيعميلا م
 4 24 ا

 ا طبانملا ا لمت الا مدعو قلفاو مىللا دودو يا نكرزن هيدعو قلما مطل 1 ْ 0 ظ دي ةيماوانب تماضووناا لادن داوبحتانالا /

 0 ةاعصرداو ىلاْنِضال امي ىلقّتتامو نامككا مالك فَبْك ا 'هفنمت : نينا ن5 سلا ولا

 ٠ 0 رؤصورضيام تاج ميلي دو لط نم عظنملا ههل |حوتساو باوسل ابهعا لاقتو : 31

 11 ْ كو فيامانهركذي نا ىلوالا عاملا تالوقلا ىف لاق ءاضتلا عم 5 هرافكلا ]ب تو 6-0 ا
ًّ 
 كدورثعو نانو هو ربوشلا نيه ادن لل قرم بيع هعينص نوكيف 3 ةر املا م 3 3 ا
 3 ةيددااييبم تاكو ماسلا تدل لدا ذا كذا وُ هيدي 1

> 

|| 20 0 

 |( 52 0200 رامدعمدلا ير قضانلاقالغ هبل ءاضقلاو وس م ةرافكالب عنا 0 ها 1

 ! 1 ةمع قازك طر يف ثلا مامالا نان يعل ا انما طيش ور أديل !نم نب هردع وال و ا

 0 رطب مو نانفهر وا دإ ىف يسلاءداا ةراذكلا ريس لمذا ارانب ىؤنا الاتورايطالا . ٠
 5 ا ١

0 

 0 هبؤوسوا مند و. ضرعول هنو ندتخاو هو غموياي نير يب لينا يا“ ا
 اي دواوير ايفان رص ةيهتتارو هب فلا معاج نك 0 1

1 
0 6 0 

 0 1 ا
 0 ريب نان نا لملا نإ يوتذلا ممضعنر انزأو امهريغو اه يب 2 5 1



 1 ىو در ابهرت اممو لتقبرزعالب اري لل اولوال الا و تلخارت عاجلا

 تا لي داسوغرطفاوام الاس ناو سكه ليث وا كلزكرولا

 )| 2 الاغاط تارضملاي| ايمان ذل اور الكا طوس مدعع تاياورلإ
 ٠ ٍ ْ لولا يوريدجر يق فدسنم نوع هكا نعانارتعا ةر ككاو ب رندا

 18 33 ةعوطلا تارصصولو هاضقلا يرمدع ةر اؤكالو يفي هبد قوبل ا 4 5 هوم الا ىف مصور

 2 2 ةايلاوناس الاىف اه :ركمراطفألا دعب تلمصح:عاولطلا ىإ اهيل عاجلا و انين اى

 : . هضتلاعسإلفعبجو ل لبيعة عواطم اًبطو اذاخاتراذكك | برموؤ لورا«

 |. هتاف دانا تيرنر لعن ديسلاهدافا 2دزلا يلو اقدطس اذ اة ا

 ٠ 1 كين ةنطمضم او امقبسك لع ةر اذكالو يضقي هناذ ياء ]+ ١و الصافي 0!
 ب تئيلصلل لانررتنسا كابضقلا ممل موهو هاضعلا ىوصرإلاء : ر 0 0

 نا زر ماعلا نللعا لغم اذ والا ءاوقن طبترم : رانك اريزاو ةضرؤلا يوما 0 ظ

 ' 01 جانا لس مبادجلا ىاركل كلذ الل اعاو :ز اجلا ةيثلااثمم 8 ظ ١

 لإ رزع ةرازكلا نمووهمقملا نال نيرمّس م ارنضد ىوي مالس نيب لدم يي عاوف ش ْ ١

 ا ب 00 لي ا ا

 "د اسذ" .ةللاصولو ةريولا نع عزكإل مرنطجلدذعو موي ألا منال موصول ميهاربا 0
 رصف 0 ١ 0 هلا يف لانك 0

 ظ 1

 يي 0 م 2 اتوا اقتل

 حا تت ع وصب



 م َ لدم ءانتكألا ةىدمل دمرشنو لا لع هطعجينال ةئرط د؛طوترحآامالكد نكذي نا وب نتي

 ليا ىتثو ىا انما لاكق اونو جم وبرج انعواريالا ناب حهكرصت ئيزي

 ميلاو نجلا نعذاتحالل يدالاب ديق دايس نيزيبس ادع 0
 رع اذا ةتبما عابيرافكالفيحل ابدي ريتورغيلا ف عرم اي دع ةراتكالا» مج ةايلكا اي

 قلت اههربغو لاسغنالاو دم اك عاجلا مالحا نال ل زن مناد ةفشحلاتياغاذا 5
 هيزوذعملا يع يللا ىف اهانه ةرافككإ بوصوو موصلاداضو تيناتنملا هيلا.

 ل 3
 عسل كلا الور ذعر احبوشم اعمال لعن رنا ميو لفك ادلع انلأ س رراسلا 20 :١

 1 | يح 57 . قو مساويا 0 0 00 تك بوصول 4

 0 سا 0 0 داربالا  «ع 0 50 هر ُخ برص# 3 ا
 طاونلاو اطول

 شاد ينرات لتناو بوثلاو لالا اذكر ذارمالا يف صوصنخمت اوررهلا عاملا نع ةرابعانزلاتال ي
4 
 ئ 01 ل نال ةراغكلأ ن تزل قدور ةعموسل ودايم عدة دوم لا هذ و 3

 وو وك انهار المادب ذرنن ة ع يرذتن املا درو اووي ١و

 ظ ١ + رسولا ركب للكتام لص, | لاول انامإو هان تلوكأملا تالا ما يتيرجشا لازناوكيقناب 7 9 1
 0 5-2 يالصضا مضقالاقيدنتلا يندم اويدتضاو وولاة راعصاساتافيفرالا 0
 2 ممضخعت ىلا انواع نع يضر هامل | ةويرس ئهفسو هللا“ ُِ 1 4 ٠١ ككرارجااقلاو 14

 ١
 ١
 ١
| 

 سيغملا ناليزؤتلا ىف اطقم اف قراضالارؤلارص اصبع اىملا تالوعلا يف لاقرب

 5 1 ْ هلوننع غي ى ىزفسل اريغت : نلصاذا نوبلا ءالصولا عض وهام ار تزهو ناثل 0 :

 ا ١ كزع إيلا لمي نا ١ لوقو راركملا مالم ف مرهيف ثربلا لاه دوهد اولا ناذ مب يرارّبوا ش : كل :

 ْ ظ 11 نرربلاليلاومؤهاب كربلا ةوفسواقتا انها كيسا رخعش 5 0 ظ

 ِ | لانو 9117 ناو ربا الملا ظ جه دوعيامزوانت يا ناضسريدتتيلاءاسابيروتنل 0



 يات انك نتي النمل قضاها اب اهعرغ مع خول شاد
 ١ ظ هذي ضربنا ص شالا نالتغاب نلت ذو ناعاشلاو ميد ةالص الف ير ئ ظ ٍ _  اهنبم راع .رئكذ قادت ىقملا تناق اذا ثا هيدر تريلا عالصمف نال

 ١ 0 وه انهو بال )والا ينعو مرد عالص هيقفيلل ةيببلاو يضع السلو نولي 9 00 ْ |
 / 00 ابجازخ اب هنأ والا وقلاوعا يا 5 1 ٠ ١

 انتا ةرولا لاو اعلاتلا ف لانا امقلاو نشل يشمل ردا سرب ا!ترا 1 ظ

 4 لانو تلا اركسملا كيلا نيون لاعب اعو ط رتل طاطتلا لرب خفة دعاو م
0 00 ْ 

 ١ م اولصو علت هيصرن كانت اوكا ومر رافشلا نم انييعا دقو لعمل ادج ةللوؤشو هيب“ ١
 ظ 0 عئفقساو ملا ليم عولعلا نا ةدلؤل بلر لونا فك ميسون م تويضالا : ١

 | - نيم ضاوملاراق م ٌحاطاطقلاو يدل اووشبحلاق رولاريعمالإلا] نم ىهل ا نطوبلا 5 0 وبس 4 0 3

 لأ رصو ءةمالعلا لاق وركبتلاو غرتمتلا يعي ناضرلا وعد تآلا جرمانا ,ةعربلا نهوعو تلك 06 0 ا رمد متصلا 7
 ع ما

 ا 2 ممرلف مدرس اذا قلالارودر دع تنسق صوب هب تاك كور يخل يدل الممر 7

 1 | .هيلوؤقنتو مثال را |هنلا لاس ةر دل يا
 ١ 1م ل

| 

 رشم لاقؤيرنالصملاو ثلا نايل ايراهلا ْخْ | هدركرتو(سقنلاو نطوبل

 أطان 0 بيطلا ةرص نا لعنو يين ات عوفر درا 5 ةرم الوات ابل ابكل |نم سلو ز 2 ان ضيفنا“ ركب أ وتسع 2

 ّ اكول يزل نمل عاهايهبرطلا زوج عرج ب يكن ارباع سو تبشحلا رت نود مم | أ

 ْ | سام مو [يس ]رف يانا: اوويتارق اع ياي سارا ا ا ظ

 ١

 ظ
 رالف ل ني 0 ب ايدل 3 نيت ع 1 ظ ٍ

 زا كول ْ كس اع هال ةر افك س خي كسور ون ارو ىرط ظ 0 /

 ظ 1 5 0 يا بتال ها

2 7 1 0 

 َ - تي .- ياي ساسي جك



 ع ش عئانلا : 1

 3 09 رك ب دعوا عض راها لا وانس وعهد 0

 ل لطم غالبتلا لبو ظقفواضقلا لعق ورايضال اماما ع تابع نع يواقنل هما عر 2

 1 ظ ةرافكاو وانتا ون ةالصإل ز نزلت مع اللا نعال نال هي ظ ةلمملارارل ا لكووقبدرنو 2

 05 هلوانت تافولو ُئنلا لل | للا نموا و :”الفواؤلاقيطربشتب دكذ را ديد ١ْ

 3 00 0 موج هلام“ اج دب ةنيم منن“ ض1 :

 4 لاب ضع ند ةراغكلا مئعيزتفذاعت 0

 : راضالمو ىسيزجال | فاركميةذلتم ى انلا نم ضجر اتقى يش لل نو يايا 3
 1 متايرقىا هربرت إلا ف قالخالو /ه هنلا هور يرنترسلا ثيل يبارضم هيتفؤلاا

 1 0 0 نئامزا نيو حنا لا يمضلا عبر هالشففلا نمعنو و اعلا تالوقلا ارث 3 اهلا بوو "|

 ١ 1 ا ايس سخر 0
 7 يلس اذا ماو مزبدع انوع اكالربت ماكل كسل اءادارسن عال بارع وراي

 ظ د ةانفلا ملصح نال مر امكلابوووب هلذتلا العالم هله قبو صد رع ان ر انا ووه..

 : عافكلاو ءاضتعلإ ف زلكرئرم مناط راع لايكاريو صن ثيِعَوفلا ىازكدإ زلت نيد ىاباتالىستنل او 2

 : يل-كودابرط تلا هاذا انهو طقف اضل مي هريعلات ثيح عرنولانالغشدللا ل ارثع
 0 ةاسارأتهاو مايلعتاقتااب هلل ديرَ ازكو يرتاريرّقلابنعربعوزلا و كئالاو نلضنو

 ) لاو أيمض ةلمنحلا بحلملا اغلا وانا نموا ند اذذلتو اذا هداع 000
 لل ةراعلإعربؤبوا تر كذ الند انسنا ناسا بالا يمسك كمال قوراثل رعيوماوهر ف:

 هى. تكاد تن لعن ةرانكأ ب بدم نعناع ضيا ةف ميتال ب ظ 1
 دهان نما با هيك يحيل عيفاطملب . 1



 تيس - 577 9 9 انج هج هن ع 2 7 حس نع مس ون د يوسع 2 خس ع م يم وس 0

 يي قع
 سد لس هس سم ل رويس سيفي هنن بيج نيو ير نددت الكتب :٠ كل جمهجحجج 1

 2 د مام سس و يو م رده يي يس ب 7 يم حس يحج ماد 2

9 1 

 ا . يالثمب ةراقكأا مرزنو هن عيا اباد انت لقو اهرادق الامل
 د - موصل داضاو ىق فاظخإلن ةر املك بجو فالقلا نايلاسر(لسا د اك ان عالّسألا

 2 هلاقرعنع ةناوروهو دب يزذني ارث ةمسصسلا يا انءإ) ع عملا تالوقلا انك
 0 نسوا هباء فارضواوا هلا يتلا
 نأ دالةراغ كا هود تيقن ريعلا صواب تذا اق نم ناب: افثلا و
 0 "قا اذاوذفدت ضل هلم :خسهزلاو!لقعا الاووشلا نمؤل وال داعلا درع

 00 0و 5 ! صوب يزلا نما هذمو ةجلانعةرداعَرسلا ىف( 0ةر افك يطع مهما |

 5 لحد

 5 + نب هام سرع سا تول املس راي 0

 ظ ا وج يبت نيطلاربغلا .ناوزويتقلا

 ١ ١ 00 ناطوبو ىوارتلل تالغري ظ 3 0

 4 "ينجب ار وون يبمسس د وسور ار

 1! أ: ف ريف ةزلتالدال مري اولا وووواس عيب"

 ٠ 1 فو ةرافكلاو ءاهضتهلا وش ملا اذا ناب رات ازوكلا ار انجل موف اقليم ناوي ظ

 ١ 7 عرفو ارك الهلل دانك بتنا نوت تخت لا 0“

 5 ابابا اهتنألاهجررر هيازوعو اك رسوم ال ةسالا فات يرد 0
 | 1 ] مف أع رات يكمل اور انكلاو ءادغتلإ نلت نمل 'سيالاقين ناو

 ١ ا / ( ونار نك ةزثملا ءةهل مططألا نع" داورال ةرؤلا ماوت بوعك لآ اذاوقل ملا ا
 : نا ب د يوب فق انك 1و ءانضقلا هيلع هسضولوو بقر مود ظ 3 1

 وب ببعد زه داوي

 ,قاتاوا تحوز ” تامصصت 2



 0 3 3 ظ 1

 در الا ب موي امو طقفءاضتلا متعب هك اغيب ذه ايهم نسر

 ظ ركز ديلا يأ ين عاوصفا لوقلابؤاك دع انكم هييطدم ارعدجا

 أ هعركاب اذان تهم زال طصو عاخا هركُذ ون تاتهبلا اماو هينيع هضركرام خاضا ١

 هزلإيصزوموصز ثيرملا دخلب ءاوستهبكلاو يي د الاعمار صاللو ةذمه ومس مدا ١

 دلير ات و! اورق كيبل هت ليؤادارسالا ا ءامملإ حت ل ةييل | مثسو هيلع يوب /ظ

 ىارقلا قلاك ةبضل انزننلا نال سكذو هتفي لوا نسفم جاتخا اق هنويطوا 5 ١

 تاز ههدإل نمادوقفم كلا نالف تةيرقعالو اكمال عماجي+و برثيج رالي نالوا
 نار هراعو دارمألا فام ناونلا باهرب الهلا عاعاما عامجالاب لوؤم ثبرحل ا

 نبروعأ مامالاو ىعازوال | مانالا لتس عرض اظب تؤ) ءوول ا ضمن تاذ 5 ا ثبرح

 ماجا لضدو انه مرمعنااق تاضط اقناكرقوّبن انغلانناهطادعل ا ضيإبتم

 ر انكي اند يهتالاجإل ع ه ةراؤكابلعرولاق و ااعلا ةءاعو بك هوولاؤ ل اوم

 ةردابموا ةودرشن تبق جب ادع هل اوا سر يبكإل وأ كي اندينوا ةيبطرعب رعد اب

 1 عاوملا الوعل لاف لازن اربع نم هوضولا ضقاون يث تمرودّول ايحو ةّشع أد
 0 ىم ل ابلعفا 8 نا هيلعةر انكانر كد اهيلازتالا دهب طف نا: داريفي هرب 1

 2ث

 07-9 (رتيطنب نمد 00

 ض ا ن3 < كيتو سمج 5 كن سم مشت

 777 2 ع

 2 5 - 2 " 410 ب

 مدس و 2

 لادا ابرح شن ااكددح لواناذا الا ككذ زعم هلك انةراقكلا تمزل ةيلقلاو
 ,  ةداقكلاوؤو ةشتلاييضاتباث ثيدملا نال وردعا ردم ضافالأ افخم زهق +

 21 مهللصو ءاطعأ ناو.هتلعةر ,اتكوان طن ان ةلقلاوىمل ايموصلاو اضااب اباهيقنومفتس وا

 ةررشر بصب كيرح او ىؤتذلازه اغذال ثنوحلا تشب باو هل ىاوتف هنيقفلا ظ
 ١

 ١ فواصل ووقلا ص ادا شارل ١ لل نغالقن نكاد اتئيدشتم اتم "لال
 5 ١ ”«ةةؤوروؤم ةدبؤلا يق تيروإرفاط لمريسلملو تبل ناو كيرملاوهلم انطاوربتعاونا 20 / ”

 / 1 بلاس نهردوهللإ هأإ ,يمالافتبيؤلاواهبلايجاة وتلا نواوسد اعط <

 رم



١ 

 ا هر وسم ريس و لل

 1 قيما عسل يسوم ااا ديري
 | ىلإ كتف تويال هال ككزب ريما ذعر ”اتوا.ةراقكلاوءاشتملا ين ان بر اذن
 0 الا ب د و يي و مدسوس
 3 لاهي وكل ثدق غاربلا هسراكا هلقن الا فلاح هقفلا نسي نوع
 "الو اهلا هوعرلاو ماوس :ء اج !ل ضمد اذه مرطجنلاق مش يؤلاو ثاثع وع اذ ىل ام
 .: كير اشوأ هسنفن نهدوا لككا يزل اذكر لاعاليلع ةراقكلا بعاولات اعلا

 ش الصاجن عاذا انارع اظلاىف ةر افكلاو ءاضتلا هايلع اردتم ٍنزتن بوفعضو | ع

 | ةرانكلإ زلت الوو ءاضقلاهرب نان. اد يتذ اذ نموقو اعوتفتس اكل
 | توب انهيان محلا لاق ايلا يتطتس والهام. : تالا ذا اع مالللا يبن!

 مالو وعر دش اش فار ها اذان

 0 ظ
 امك عمسم هرقل |بدارمل او ىلا كريخب ءريتعمالو ةرببسسو اوتفرييقم ذانيحو ةرلبلا
 1  هلضقلاءيلعبو لع ةر اكالف طقم مال ١ تزن نم كنيريلا لها ضينو دب انمل ا

 7 والا دل طاش دالةماجلابسيمختلا مرحي والا اصملا نول لاتطتفا 22
 | دقو مرت انف هروفلا تاطولولب مزال ىسلاضيا مز١ ىرب مئلومنا ماهو 1

 ٠ ريتل مالعالا عالق يخت لوز جال نمافلا يفر جاولا نا دلو رس لطم ا
 َ : 0 اا ربط وتملا نا َّيلصو ناو ىاعلاّت عيا هع هدب يوتنل | .]]
 مالا اع !قعز دروام ومس اذا الاروا دارمالاو ن ريلا نايك اللا

 : لاي لازضا عويس هه ياستوعد كيد قعافلاو هرب

 العيلعا قامت ميلا رت الا نادم

7 

 يم

00 
|] 

 000 1 4اشهر 56م7

0 0 1 
, 

1 / 
1 

 0 32 0 4 ميل : دبس 3 2 3 7-0

 تورو دس ياا 2 7 يح



9 2037 0 . 
 |" 2 ا“"' ىلوادوملا لوقنابزعالص ينم لا لوقووبا ملا لون نتج د غدا توك ١

 0 لوانل اريل مل نمل ىزولا تابناب لولا لوقا واوبث هلوقب لذ ععدش عالزلو .
0 6 0 ْ 

 ععرتهبشلا ءاقتنال ةرائككا هيلع تيجو هليرات فرعنا ازلو كنرطايواتيكا» ١
 اهئطور ىبدرمملا ءارل كنا هدرك الحر تعوم يايا نميلعةر كلا بيو ع5 07

 ١ لاهي الك ءاقولاىقن ا اهتم موصل اداسفا مي انِماهْب اجو ةرافكلا ببس تالاؤل 1

 ظ وذا هيدع تيجول عاقرلاربضاولانبيباد اهيلعر انكالف ,ثملب اهنم عاقوالزلا
 ١ 1 ؟اضَعْلا 1 0 0 ْ

 1 .عرلطب لول اف اميلعت رافال بجوف لعذل ا :تيكمالاب تقتكدتو هنمو وجوم
 ايدو ماع معامل وىاوهو اههف عاقل إب ايدو 8 هعودطب نحيل فو تلا

 ١ 7 يل اوتو ناوصتلاو عولطل بمول | مرول ليقف هامل يلنوهاماو ةرانكلاو ءاضقلا 0
 4 . م دقت عرف 00ا | اسم لاقزيزلا نع ابلعتسي امو ةد افنكا نإ لدمت مظملا هدد خذتيسارو باومعلاب ح١ مالكا
 5 ١ يور ٍشرملاب تينراطذالاة راكع كو يراقلاع شو ىيفلا دوخي زمالملا 003

 ١ يراضالاونم اييلازدم ب ل وصو عود عردلا يسيفبلا يل ماج لج دانا ةيبروجا ٠.١
 17 اطلاق امر يفق ءارلاعتعقو اان ككلها امو لات هشام اي تكلهزلاقن 3
 #0 5 : 00 سو يطا تي ل

 1 . ليتلاقاللاق نيعباتتس ريش موضن نارطتتلش لاقل لاق ىتهنامدخت
 0 وجو ليؤعب عيكريع هد! و بورنلا اذ ىدجاعاللاناتيكس وس ممظنامدخخ

 000 1 . ع -ّظ 5 .٠ 171 0 لكسب || وا . 7

 ىلع لان اذهب قرصل لاَءَم رع, فا اد تسح مس حرض لحل تي 0

 4 ايملافع مررعلا ع ماعطالازاوجيلازمال|رفحت اوه هوطاف بعل زاقفريايشا ترب 2001

 0 بزملاو ترثم اةييبإف را اهييال عيراقلوقور لا نيا انئارامز اهمال ةرثثل ٠" 9 ٠ ءد ىن_روةرةةة6(ارايرا واكو قبال 1 0 0١ 0 يوي انسويراءونععيطتسا ال لوفو يتلا عادم رشح حل مل الاون /
 . كلر

 ديل
 ا 2

 يح جدو 3-0

 ا ل
 0 ١

1 

| 
| 

١ 
 جن يا - يمد

 0 نسا 8 اه
0-5 

 توابع دج يعم حمر از... اش

 جو حج ب

 ل " سدي##7---

 ع ا م 0 0 ١

 5 ١

1 + 

1 2 

01 100 

( 1 

 وف رك 1
 00 م 5

3 
 ١ ا ع ا "00047 + 6 1

 0 ه



 54 اس يضعن م 4
 0 مناننا ترب قصدوتو عاجلا 8 اور دارمالا ىف لاو هلضنلا شمالا

 نمت مْزل قل ر اذكل١ امة تخ رد | ذجانرماولا له ارمزضا ظماؤنلاو يؤم ا لاق
  ضيطو ]يد اريمتقم ب التراب تبو يل  دارمالا يف (ك دش اطتموو !ارعتليا

 ظ ملازخأل مزتلا عاب طشلل يسم شرما موا اوطوتسل ارز عر اممووطلا نأل سان وا

 بيبط اها ضاع مدل خا تون رافرلا برثل مزتلاوا ه دعب ةاودلا برو

 ٌتدزِملا ةوعواابق هيلع كبحو نم وطرشنرزعلا تركن إب ئذاحخلاغل ١

 ئ كلذق تمرلتلا ةرافكلا بجوم ا اسال ايا كلذ همول هل رزولازمخ

 - ةكاوكساىاوهو اهل جرس سؤ (ئنا اب ةرووطلل تلي ةمسو زملانو

 1: نكعتنايتع هدوم ورامض سر أو ضيحلا ىمورحبف طوّمسواتونن ىذعاب ال دعاو مونؤ

 ١ هزيل ناطربلا قا زج نيزعلا ضن هذوا نم ه5 (قيقسا مدع ةررشلا
 لذا ربع تنند ءزج نان ايواعس نييولو مقفوصيا هددصن شرما ناماذ ا اماو
 ا  ةرافكلاطتشال هئار اتذم اىةباورظوا يلمس تماساقلار لبعنماهاتلا وا
 ..قاطعشملا ألو عرش! قمطاقسا يف رئؤيالف دابعلالعفب اهيال ل ايكلا هلام هنع
 ' قع ذو عاوملا تالوعلا يان احلا ىشويالن لادا معاروصتم نوكيد حزنا

 يي للسان رمزعر همااي ئن يف هيف بمن اولموطعل اوت
 م١1 نال أمم 000 سبل الز عك اذ يقر ريغ ارح

 اما ١ و -- 1 ا وسخ

 ا ا ا اي 989 2 3 7 تي 92

0 



 ١ + دينطفا اًذاام) ورغم ل يق طنا دق ىا ارك نرفوس نم ةراغكلا امتستاإو 6/١
 ليقلسمان اكو هرارّيضاب استلام هر اذكلا طوقسو فاظخالداةلعع هزعس .٠ ٠ لَ
 0 مرزعلا تال ثعراذكأأ طقتستالف اورلارهاظز مياع هدوزل ذنب كو هزعسم ” 5
 ١ ظ داقفرافكلا هنيبي عونسم هلو كو انهدلاوصو ق1 بحرص فام جي "
 ١ ْ ! انوهموا اعيضر ارض صولو جر انما ةيسب 3 ةيبكر رار يف قت تيع ئم 5 ر اذكلإو ْ

 58 قرحا اموطقمواروعاوا ابوعضوا قبطمرع انونجنوانايح تل عاقب 3
 ١ ] ىف نيم هاعو خرافللاةينب هل هامةادعو هربوا هيلجر ىرعادا هدي 1

 0 لوم شعم دونم دوت اجيعاوب هياراقاةعماخلا ل.
 ْ ' ٠ اعم جريلاوطقب ىثطبلا ةوفنه توفتائاو ناديلل م اصالا ءاطملا + 1

 ا ىدحا عوطتق هعم نيزجرلا عطقب ينم ا ةعفنم توفتاعاو يا يشن 00
 ْ 00 لضنلا6يرخالا الف مالكلاو فكم هيذزم توقتأل نير جرلاوا0يديل ارا ِ
 يذلا نونجم اكل ةدلاد قد افروعالا فال ئايالد اوم هينيغ داذك يي ١
 1 الر 1 راب يراطمطلا د اق هتفاذا لا زريق بي نام نف فيذي قيذيالوتا

0 

9 

١ 

 ا

0 
 ا قلو ةنن يي ادت تدلل دوبقلا نعت زو كررملا ف درإو يذلا انا ش
 لو 7 0 ام دبفيا دلواولاب يا نش كككرو عيقرلا )كم خردب يزن | عما هئاعنغب دل
 1 2 ةيريزماضالواةدعب اع اهعج لرقل ابو مع ..عاذلالاانجاع فوكيال»» ٠.١ ا

 ١ يشل, ”ماوعلا_ دولا فاك ابوي نيسفالاوزانهلاباموي ىيسخو ةِنداع ولو ىعيأتتم قل
 ا نالك 1 تاو زمذاوث اضف الوايزن همويعإو قتعلا مزار يعالإزو ايلا كقول 5

 قا انور ط دلمون اهءزيبو قتأتسا نضيحلاريعرزعبولو رضا حاف لمفا
 0 10 اق مد اة ريلريسلا عر عملا تالوقلا يناتكن نأتسسلصت ملول تح ضيحلام

 ا
 عل

 20 4 فرحا اويل اللامع ين كو تلا مي عيالي :



 هلا د م هاه ربشب ! هال يمص يول مونقلا هع
 : لا 0 ثعيمقو مونأط امودةوهتسأربقف مه ست قواكس 0 | ميسو

 ور زارا ( دارنالا يلا ينكمايابيعمع امتجامسولو دقات قؤوف ماعاتكجا طرشي
 1 هنا نيتسطا مى (ستسك يرغول محالوا مرهط ادق اناث مههط | يي اىرلاتب 31

 1: 0 ءارغ مييشعنو م/نقن نا طرشلاو نييقدرفلار عال مامطالا د يعل ح ا

 - مادقل "هلا مريااوطاف غفر [رعالاوه اره دارمالا ف لاق عيبشم و (نغ 0

 1 0 الاولاب نيس نم نب نشازغ م/ينونواررلا قازكمكتعوا ءاشعلا دمت ميطعيو 3
 1 را رعم رعملاو ضرع لهل الشذلا ضن لا يملا لازل اب داومالا خش قمل تيا فاد يما ظ
 0 1 ا اينيتليل نم نلل انيخ ميينعلوا ةويملابرل دعملاب اكد ارغاتسا لاسم ان 0

 ينل »مم

 | مضادبب قزم عوام هتسمدطانالقف بت يرضول ماذا * 0020 0 ٠

 / م .ازعا وج نمت انيقن الجر ممط اولد درعلا ب ةداعالابو عيتي زل ادعال 2 /
4 1 

1 

 00 ا

 5 ري
 ا نمارس ةلرئدمي مها ريب مويؤبب د عاحأ درج هال دازمالا انك ءاعطالا 1 ظ

 ١ يبن اضل 0و كن تأ ماوطلا مهل ع انا عزمي اذا طرلاو ىرورملا راس يسوع ٍْ ل
 اذ ةزمل زمام أس «دعول نلعب م ب عوطالا نام دو 4 نو 4 : 1

 ضل ةتدولاطل هفم مذا طنم مل رب بكن ص أد ةموعنل هع شم أ
 حسو دارملا ف اق عماد اب خوصوم هنا .ةقعازاقلبا) ءاعبنلا ]آو ةرافكلاز نا

 | مىشلاالاولؤوعز اىبشلا نموت وك زلو عناجينئسيلف مرارا بلط فضول يخلق < ٠7 ل
 1 7 1 ,النفعلا سن هدايا ةضا ع اعطال انتكو قكيالف ةنباغم ئلازش ل كيرلا

 0 ا اهثاج انو تراك العا مرن كل اجلا شالا ناعيفسلا يع وتس | 1 1 اد 1 ١



 77 اريقذلا هاج عقلا. زرار قا

 قمظن._بد.: عاصريئنإلى طع كدر جك ةيقدوربثك رست ولا
 نعل سس

 هنيدت يؤسس اري ذروة يشل ا/ ريحان عامملا| ةمجقواوبلا نم: أ
 5 مدعم ت انوا لهطعالا ناكنولو نييزف او ريوعتضا# 1
 تربل ةوئد 26 مون ماعطلا لبا لعاو ع ايإرلو 0 اند دا 1

 رووح مزن تاعندب ( ماعطلا هكلم اذااَركواَق ١مل هموب رولا ١
 تي زن ررل نم | كضو ةتيذح دول | نير جادِرل | عركذ 2

 التف اهتقيتص ضد امام | انيبي + كوب ضل مالو عاملا نؤضدو
 ا يارا مايا هزعلو ىالولا اا ءاياؤد اعز تامزالاو تاىوالا |

 8 لي ةيدباع ايلات اعد اداوم دهس تماما #2 | 9

 ينلعزمل ١ : ئيداسلا,اهفلا ءاخلاق 1 1
 اول ديد هكيكيدحأ رتسييو تالاو لوقا باقكلا حوش يابشلاو اويل" ٠

 506 ملورلا| باهد دعب هن "لانضيش ماياوف ناملاعماشلارك ا دانت قئالإو

 يلام ردا تيتساو اشاعات اشاد 0 ٠
 كو حبلا كملق عاسلا قيفبررو خياشم ضعب نا يواطحطلاركذرتو! فم 0 ا

 ملوث ,قلشتلا ضلع :روعا رفا معا ىدلاومتسسا نعؤكي تالايناثلاوملاف ٠ إ

 11ص ريك نم لئالاو املا دنقلا فدل ١ تاعك ومر راية ط دم 1 عاوزع ةدصاؤ هر نكت فكو / هنا ثلثو يس هيلي اراد تسنع ٍ |
4 

 إ

 زولال او سيل

 تاراغكلا لخاهتنرير جزل الضي هيا عرش ةرافكلا نالريثكتب ادع 3 ١ ١



 و قي

 : 1 ى ملو ندد اندمر نم كانوا زيا حتفاكاولو. "

 ةدل موطعلراتعإو دروس او راق اظؤو مدزازبو اىعالا,يلعو

 1 4 #0 عاوم تالوثمرّقترقوالالاو تنارت عاجل ايزي لعمل
 2 ةرماو ةزاك كال نيالا ىيبروا نيكولا نييك تار نيزلا

 ' هشوابلا ةدوون مزلا لوح مرعل ءاورلرهاظيب [هتيانجإلل ىحلا تسد
 هلككم هلا ولولا ىناحلرب /.ككلادعد هنا ببس ليصبكم رجالا نارما ةنببشل
 3 ماعتوناعبسام هرعبالا هاب تقفي ضاتلا ناب تاع اجاب اه.

 ١ 11111 راو 00
 |( هةكلامب ١ هفوجيلا هلصواو_روصمو | يرشد زعم نكو هرؤوااهاتومالو ْ ١

 يدع 0طن اجا ةاامدب ا يحصل ظ 3

 ٍجاذ وورد 7 كلو نيزك زانت اوشا اليهس ىا 0

أت خطت ورب لقا ثال انن اروآا قمر هادا ماسل الكا َ
 2 ااي

 : 7 ' 0001 را قي ةدائكثوب هعهضإلبو تالف ذذلت مي ش 0

 لسع يتم يل ادا رسكب ىو نمس قوقرلا دغر شف لجإ انصر
 1 + وت 00 مف ذزلتلاو اغلا اوممحل جر افكلاو هنتلاقف 2 0 0-0 0 1 اال يصع نع وبطم اوعاضارسرلاق ليدى هماقلا فاك لخلط

3 

 رك عود نقاط ةدها دارتقل مى بنرلا



 ظ 35 0

 4 0 ل ع 1

 نيالا ماو هتف لضتليفذ ةذلتل| نو سينو واود سبعا نطلا امانا هلفا

 : ف

 00ج

 3 ظ بروما نارتلا لنمو ةراؤكا او كك وانعم «لملاب بجد ززتل !ييف ئسرالا 7

 ً بجيت موا لب منام اوس اقلطم اون عاام اوا كر ىكاو راحل للاب

 0 ماسلا لاو زاجل اداب باطدلا ندع ناطاو ذل ينوي الطفوله

 ناولالاهر تنال طقنواضفلارفف ورمل وهتت نحر عزبصو ا هكدا |
 يسد مب يبدا ععاصم ا

 1 نيو هةلضخلا ضعللات ىوم اغلا يئناكربرجلا اههنصو هللا نيشلا عنو ءازلا 301

 ١ 1 ناضمررهبؤ ياخلاربلاب نيغتش الل اءانلا ةلغ سن ؤنيملا ره

 0 0 نال قم وصرضالاورضلا]دقعلك رغب نقزيات اذ اس اهتخلاةزقنيو ظ

س ةرئكميدامكو هو ةذتلاو يتلا مد ةزاتكتوزيءاضتلا :١
 ش ن

 1 نينوحل رخل 2 ور مم عاوناب ةريؤتملا طم طبون نمفوكللا" ْ

 | نان دومزملا"- يس صمم

 ل 000 تالااهسإقدوىاانغ ادغالل/ وا ضيال اهسان تال ازا الركاب ديقوزيؤملاو +

 5 ولا هر هضم ان فلا اذا ل < داع ود از رع ووكو مجاحلا طقروا م اتكقرو 0

ؤلار املا نم هوو ا ةلئزس لك وؤ: ةرافكنورنرمونمل 1
 ' ماو ةداعللؤتال

 ١ قيولرنتتلا :يلن حو هر اهكريغ ع واشتلإٍضدرمرلا وثم ليال ريذصلا زوجلا رع لب اذنك ١ "٠

 | نسال“ 31 ا م اوما اف جذؤلتلاو الل عوتسم عاوز يطلا نر يي: ظ

 مخ قدروا دابا مقزوا عوام ١ اريبعمم هالو 1١ هكر ملت اوا ايتن انمتلا رديف [ناطت
4 | 

7 
/ 

 : ل ةبطرة زوق او ىو اللا ربا ااا

 5 لمواا سيجار عاس نعمت رسم يافعي اذاامر بل اهلويل

 ا : : : لك" و١ ا 585 8 ع ديلا

00 2 1 



 امري فلاب ماورلا مملالاكم ؤنلملل ةرافكلاوداضمل اند َقَركْلل طووشنلا: نايل
 ! هليل نإ جرزلا فانك ومثل اصر ان عصيالو لعافلل ءانبلاباماثما جو 2

3# 1 7 

 21 || أ

 ص
 ا

8 

 مول نآل > يس ناو يلع راقكإل مدعو الوارثقلا
 ا | بابا ةزولل عدنا هيد وصحناثلازسفلا قر وشفلابلصصزعفازوالا
 |. يدشو ةنظر ةزول علا ولو ءهاضتلاروسوع 5 از افكأل الهرتتو اهبل

 ١ ىلاكرشلا ل مهذاعلكؤت اهنا هر فكل ةتمرلا ةيباقعلاب امدالزؤ

00 

 ا ووووأفلا دعب امل نيكل تا تن اهل ناملاذا لنص عاملا تالرغلا

 ةواممل السودا العا اهرثسق ع م ةسب ايلا ج زوهلا زشبتو ةزافكلا
 سل "م (ئلطم مضر سو ليو لا انعم جزااشاكا ماوؤرل 3”قلتغا هفقوعو ا

 | انرعزاو انطعولتب اوا [يدو رد قم رولا زان الفت الملا ]ب اقمو ليمن

 - رماني اروصمل ةر  اكريخ نمطقن ءانهقلا مل ةصفوا بهذ وة وا
0 

 ١ دلو ا لادل ايا برز تاكولو رج عل باد ةيبلحلاةبارتناريقس ابازت لكاو
 ةئاللا_ىاوزاب توقابلاجولتباو اى ار نب هركذ ا ةوج | لازل اد وصسو
 . زويصقل ةرافكلا زدت مكيلاو | ع.زوريفلارج عاتب اوا 5 ةرائكلا رازلتم

 لا نتتعاوا,دازغالاو د صاع لمذلا خرونمل ءاضتل ا: ةمضعو نانا
 ١ ناقربا زجل ةاورب لوتشاو) عريشلاو هزيل اوامورعتشماو انك نقف |

 | ٌ ا 9"
1 9 ١١ - 

 هو كالت نيقوقرمر ىلا ءانقوا ىرتكنو ١ قوئرم ريد وح رو 107 ١

 /دي هلا صو تاقتعالاّ لاب ءارورل [ بص دنقلا دوقفّونقملارن هكلا

 الا
 هنأ

7 

 |ارالا عصري سانلا تب ردو موتو ةينرطلاباذدالب يف يمس ككل ةموصغ ا 11
 ع آو لكملا 1 نم لا اهسالو ويلا بطريربدل | ب بمهلو اهب ٠ ريفا

 فدالا لجل ترب هريغواوور 010 /. ١

 | مرصب لوول رفو هرم هيج اراعوكو ماب قنالاىواودلا. يرن



2 82 
5-2 

 ه «رودامو ناوتخالاب ئدعتم ومالا دع, اودد 8 راهكا نو وانما هيغف هقدعُ 0
 0 ظ الا اف ءالتبألا ةروسلاو مو ةروصرطأللا تحوم ةدامكلا تا ميل | ١ .ملفلإز ام عش 2 ماطملا وقتا 6 عيب! 7 ْ 1 عايلا عقنم .. هموزوؤلا عصالاو ةزاغكلا بؤعرت ىلا لون نعزارتعحاوهو علان 6 203007

 ا ْ 0 0 5 ىف نمي وخل سل 1 1 نعود نالسالا ةروض عداد عدا عيشنلاو كهوقنام علميا ةروسعا يف !
 ُ 4 هو صرب اناننا اند مذا ف لق ادادارمالايفاًققرافكريغنمطمتن ءاضتلا ظ
0 

 ٠0 ليتك لوصول بألا قءامزنذا ف لممارا موصومضزيزائ عضولا بصولو هاربا لق: ٠
 1 م 3 1 4 5 ع ' '

 0 7 طاق هزات اذكه نمرغو نوبل عالبوب ةريغع الف دارمالا تاع هذدج .ةك امن ْ
 نار طمارهراطفاز نالخال !لصاحلاو عاملا تراوملاف ناقائكلا هممت" 7

 لضر (قلطمراططالاعوحرطفالا مدح اولارارمورسو تاهل راتضامواملأ اما
 هبصوا ذا هاا لطرف لشغ اول ىزراوولل |رهارجلاز و ىىرن | هلمقيىا ةلخراوا معتت ا

 لرإلاو ىودصلا منسف اذ ادسمم لاضرالا نمي ناضؤاق لضفو ىون | هييطع يال هنيد
 هنزاؤ انا لضداذا ماصويصو رضا مدي انهبر رجب ف لاف يش ادي ٠

 5 كوالا : َ 4

 امرلارثيد الا نال نيل هاما لوضد ياا وجمل الحلا فو صوق» 00
 ياذسنالاو هوي عمو /نوو عالبال اوصوشفوكع ال زوو يذم نولالاطلا !(رفلام “ا

 , هاضقإريفَف هذوج لا اورلاش | لصوو مطبلا ف عاج ةفلاصئوادوا 0
 م |مفعلاب تبرم لامتي (سارلا ف هعا هملاب هما يوادوا ةرافكلا نود ف د

 ع

 .. بسنت

 د ووو تت

2 ١ 

3 ١ ١ 
٠. 

٠. 

 يك بل / مك« »

1 

 م | ال

 ١ 36 3 0 اؤاوس ؛ اون 7-5 نرتا م 1 1 ىلا ل 31 ١ 2-510506 شرا ةرا يدلل لقو سارلا مجوترعلا ةرلجلايصو هساد عامل بم 6ك
 ١ 21 يلاؤصووا ةزئاملا ةروضف هفوع لا لصوو ب قتال 5 يي 0

 ١ <90: [: ص روصولاو كش ازااماعامملاتالوقلا ف كاتاتمألا ةرومصإ ةغامد
 3 2 فال , ميلا ملال الاقرو ةداعي لوصول غي مامالاد تعم طر ةاوزلا كاع نا ظ ا

 06 3 وعروتو قولان افاتانتاضالم اب ايواورفاءاماذاام نالخب كلشلاط
22 

 ل ظ 3 1 / ١

 لك” نا“ اب
 ..'دسسح ع رت / هيي 5 0

 8 ١
 اا



 مع
 5 ُح 5.2

 | 0 وةك )ءام قرس ازيط اطف] )1( را نيكو هوو ل نول 1. . - ىو ةك«ممس

 0 هيَ هل لمد ! لوصول لما ةغامذو ا هفوعيلا قاشستساإلا وام قبسب
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 ١ ةةينصو درانلا نم [نخم ”مركال ا نعالا كنا 04 لهقاع ا حراوف لور يفلمإلا < 51
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 0 0 04 مما لك ريرتت ٌّق هاركلئالاو يسؤ ,عاسؤفع نإ الضو تيبحلا قبت مم رخو ظ 1 ١ ١
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 9 دا ير سابع نبا نعيور | 7/اغ اراهلستنت نا دبر ايلا ىحرل ىوتولا
 ا |يرلا بونينا بجسد مانالآق ةييقفلا ةرجيمر ءلاحادكار ىارنا توك
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 ين مشا بيزا وع دما رقثلا ع هت لا نمو دك

 ظ 00 2 47 0
 ظ 4« تاؤر , 5
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 0 لاتهعبط ايلا لتكوين اويجاشم (زطيكأ رق كرست, فقل دل حياتو ف م

 ٠١ ياني فوقو لصيف اهادد يذلا يزال يب دشن نايس داما يب سا
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 «رعصو يا ةرلزي ندب زررخلاب انفرست دقو فلرابلا ءرشل ايا ةكمرعداوز و كاترايزل "يري
 ١ عضلي ةدسنوا ةئساش انرالبنم دكدئجدقو ةريظملا ككراوناوَو ركل
 5 7 58-5 8 طوق ف لوم انلا ىفانك عساس وهروب اعوسشوا هب وتلك ل زنط تا ا

 | ياواد وعساه يالا يا عبسسلا ايف مطتن ة ديوب دالب نميعا 00
 توك 0

 الويس كاس ازا: .ملا لعكتنإو زلوبس يلمح امالا ليس ةلميفلا يورو نزع

 0 ليلا ا|رقوعنل نر ايز دصقن قلانلجيا دحاو عمر يعولا و 4-1 0 تيار سنار تقفز
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 3 1 .زفوتملا وكلا صو ةئاس يجامل تسلا هصتف دكا شوت دا هلهاموع 1 ١
 0 دومه |لرنكا ياروعم عجب ؛اىىداوسر ادهن كراّبنل اهاندصت يا حاوتملات لول نإ

 ظ دافع زعفب يتب ماطحا الا كا تكجوق و يف ككاقح تعب نقب ءانيلاوكل انا
 ظ زطسلاولا تنداعوكت ال انبرى ل انكي عه او ءريعو نوسم ان وحضتعذت 6|
 ظ اداب كولا لاقانروملخ تصتترت يالغلا نانا طوتسوم اتاك تعزل زلعساولا ولذا تدوخ

 ] يرصبلا ااوبج الان. يوديظ ترسكان اي اطض تانيا اهمذعوا ايلا موسكلامقلا حاملا" ٍ ٠
 3 , انها دعت ادت بودزلا يارزو وجرانز | ناف ظعالا هسا بابان تس ا
 ا عباموا اخ تدسوعو يلعالا كدت اوهو علا ليام رهطل | لعا مرقمو كراج املال انا

 لح "و طصاوكلا تلقا ازوالا نا كككذ نمداوملاو ىبكم اهلا ف ذك ضل نعل ا لصومو ا يمك
 5 نيلوصالل تزدصونعانب ءاذشتسالازصال كندا ثابت بلا نمل نحاكي قيتح
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 ظ ظ ارجوا تاعامش لوأضقلا نم اجال تكلا .ناوشلاومطعلا ع ل دا نموارغاو - : ظ
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 1 ” عركأإب تك مما ىلاعت هنلا ناقذتر دلو يسكابو دوج !ماوكبابو مطظعلا ةءاغ 1 7 ظ
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 ا 0-1 ننال نادك قزاز وب عاج مرنؤتول اباوتايا اميعر اناون

 0 ااه طابا كر انل نشل اهدا نش نازفلا نيباطايا اذبعنذ

 | كنب ةقئاوهدحم ا كس يعانتيمب نا هلْضف سم لتساو اساوف#و اننا بال نزلا

 : ا ئانرشمن اهاهتواهبسلشماو اهب تعقل

 زعيب ا دوام هاوس ةناياورو رجم ةريس يموع ثيرحلا يف درو :كنيوعان دروب نا

شانم هاعسلا موب نمزثكا د زيكو ككمسملا نم بيطع ا هيعرو نقلا نم
 لذ »بز

 وعام لاق مك لع هدل ا ىلع ىْيلا ىلإ ما ايبنازعان ازا ثيدعه ءاوب أ اهلي

 :ابينلا عاش فانك ير اهصص لااونص نقيياكوهز اقنع ترك ؤذلا

 3 00 800 0.1 «يمهسارعردياقعلا يف هتموظنم نيا لاق .
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 2 ب ب ادد فانملا فاعنصو يرعبكغ هنمرعو موكئاارعمقيرابإ . 6

 | الفوناب ديفسي نا'هللالوبراب كبر لاسايا هلئساد ةرايزلاربرمل وقيم
 ا يوكن ض دال او يف باسل ماواموا رض برس ىؤلا ءانألا ساللا عامها حرزوتلاو

 ُ ا ا ين ؤوب انيلعان ج/وننا لاه هلكسا يا انارنالو ايادي تبن اذكنصوع

 دراي ةعاقشملا كي رلظم يا رحاها >عاقشملا:ةعاذشلا اهو امرتو اهتيوغتوع
 ] لن ةاقيرلا يف نتعالا ةدإبْزءر اركللا يف نيذاو أ انا اهدوح ضلالات 0

 2 : / انا دروامل يمول ماوحال هاعرلا د .كملاو نايال ايانوقبس ةزلذلا تناول و لوق لوب

 ١ ران ا نزلا انفو القعيا لذ اذيولت ىحعتبالد كلذلش كالو رل لوقي
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 نسا ىث لاَ مالت كارير نم مالس معهلبتو لات تم ديف 1
 رض 52900 6 دألبع ١ و 5-- عاب 9 م 59 ظ ٠

 0 نولمو جزل نييزاسوسلا تلشنام هيلا ديو هدم 3 .4 ف رب الا
 يلا ةراشلا هركدو ماصرلا تبا ماللؤ عابقلا ةيكواع الملا مدت :.وولا ذي 0 8 وينمو و ةابشلا نام نم ركل اج < لمعلا عراد رانج 6 ركل اهنبفو ٠ يضلل /

 وق ٌيرصلا نم لرب ركب ىبا قدريملا سار يالئكىص!)ذدوو  لكنالم نع 2 : لوم م ممملالاق ىو اطحطلا صاريلا : زمالولا لامر ابوتسالا تمروالا اول رعت زنا
 حل اوبا دانا | مويووباماسا م هاهي ابريهشل !نامكع نب هدد ازيبع له ايبا مالا . 0

 جاىولابزثاتو نسم ناو يدصرل تاصو عك ,لع هدل اياص هد !لونب ىقجاف د

 / + رائلا ف شبلإو هفلا لور ص انصار ءازع السلا يروازملا لاق مايا سي را 2
 يلع ةكم يي يذل بجيفعا ل بهن ر (ىل اراؤدالا نعش عسل لاترد ا اميه

 ةدارل اياب يلع هللا تبناركتوباور اهلا مىريلع هدلافصورد ١لوبرم ظظر اىلو ّمعاس ّء ريم 0 ظ
 نيساعلسراورئلا م - وع وضد تونكتفلا لموزعهللارم وير ونبرلا نعو سس ظ

 * راكسالا ُ هقشرو ين موهيم املا لس نمبكم ماموراغلا هوعاتفقونتبخ | 5 7

 ما

 | ما اعدت 1 ] 00 الفوتو روسنا يبطل اتيصاللاش تداول 237

 : قلت ةددج ةرب سامو ديعا ناد بعم مايلع ديدقب /و ةنيوملا ل كم نس نوه) وس ايليت سو .
 ب لننن ءاوعزم (كوامب كد ىئيمل عك نسجل نبل عاتب دارو ةلا ءانضب يت!



 ١ يطل نعدهبلا لوز وماسك تيا ة اشوي هه
اهب نالول /تلاقو ل تنذافايولحُو ميك يعمدلا وص اند أتسائابل ام

 ظ - يابع

 0 ورد رس باؤابم اهفطاف ءانه ل يان انبسأل نب

 رمونلا قس البوم مايفسو ميكر دعدلا يدم اهي اهبل دوتباشن تعرف

 07 ةريبز بر اعوركبابابجنلا يبلا ا ل مدح ملا وهص بر مطير | ناو يول يار ْ
 ١" هرساودبفميل ال نهود اهل لاقو ارت كرو ب( ال| المو بلح اهزث رنا مىتلا لاس

 هو نيللا يإزو نرعموبا اف ىذربلاؤمصيلا لاق يركيلا لاق نوجا لا عيب ضك(

 ..انيوعتداقف هنينبل قلق سبت تيبلاب بولحالو انهكلل يفالاقو ءاسفاوا بيلا ب م

 . اهنا عيوهالا ]بم ضاو شربَو ا ع

 0 ملوصخ ّنوص بكمل عمس 2 ١: «أنادو هعتناو م نمل وار يي تشاماأو
 لأن وت نعردلا
 )13 اان ًُ لوهدو اَنايِبادْحْب ةروص نئنراعل ( :ئاض

 ا ا (ّن ١

77101 يمحالات نيقيفر ع مث | عري س انلا بر يزرع ا
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 « انت نيئز قابلها نم يمان 46 المد ٌربلايف الزن ارق هد نيجسلا درو
 أ

 ددأوسُو يراك ال لاعف نم ط مذعودلا ورام يمت الاف ا

 0 هللا لوييوعي انواونما يذلا ىيبيصن نِح نيم توص و وه رالعلا نمعللاك مسا

 0 . عشاو اعسناو ايجوزد دعم ا َنرجاه ىوعبلا زنا جنسس فو يما مىيلع هللاو يسع

 1( 0 هت هددصب نامي ع مينا ذل عييفتساو وشم همساو اعين ا
 ظ 8 ضهر ناربسي انالرعو ركبابا نا درو كلذ لويد لرانل اوعديام هله ضو ئارإ د )ا ل يلغي ولان

 و نا نعدنلا 5 امانا وتو تا يراسل اسست سابا ربو ءاشعلا 7 5
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 قيقيو نؤرفط حشكوبا تلض نبهان هتئلغركلت ّتاجالا 2! هيزانعا اا ] ١
 ظ ىزلاج ىو مرر اهب ءاجوزلا هقدرط تككش و معبر مايف ىصاب تمور وب 3

 ازيرا ولا يا ةدرلازا تلت امو كوهصينتييا ناو مرينع عئىيع هاو دع ا
 داود ت.د طاووس نعاوعز كيذل ا يا ريا لاو مالماو ةالصلا دع افوايسا
 هز (هرا تربو لففلاو لوقلاب هلا تيخالتو هتشصيكا ما المال ددممدمسزيفخاا

 د مالالا ماسك فب ١ مانازيخ تنكت ناهزرا هل تيب مالسالا «بسإب 5 /

 راي ا ينصر ون يربكلا ناويحلا قاع يريم مالعلالاق هيوملا يا ١/0 ١ يقيادكإت انا ىحح يللا لها يا هدهحال لصانر ينس اديس نع دروا دلل لان عرسملا ني لابائأق لزت لو كلذ نم ردا هاشم ف ايديملاو وارعزل 5

 0 لاا دا |

 باطما بييرغيو يس اجروو يو عيلان اقتنع باقل ير زمام صاد بذاك تعلقي را هل املي

 ا مالما قلبا ل أ دوت دع ملاوسوولاو افلم نا الودع 3 - مي ملا وسوئبلاو يذلا همك يرعب 00 هدلا ردع عب عامر نبت يزعل ربعي نب ليل نبا

 020 موتا كمال اا د 0

 ا 2 كلا

 ئ

 - ةييلا ةرط ناي دادع تبنت انهو عك ه عمم لس هيهاعباا اعلا 1

 ظ ثالترلو نجف |نمةرتعت انس لا يداهنم نقب ال اشعل / نيب ٠ ال

 7 2 داو راع تاع هدول ل
 5 ا كد ثم وحتي مرصملا لام ناطؤبذ هدا جرو هكيدج مالسل زل لوقو 8 ١

 11 3 0 1>جردسد يوت ص ا يو
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 0 آما تمألارسكب اي ايل ماؤنلا هيام نجار معا رغاواب مهايعل ىإ

 7129 يزن ]ارا لزمن اًنخ دعما ككزمج اهيزعتناهاواهم انصإرسكاولب جن

 ففاو مالا مالسالا تصخنل تالومىمرب يزلاربلال فم نم
 0 ' 5 لاسر راوع ق

 أ ا ًاهئاقتاثا يون قمل زا عريوسملا ترهلو مالسالا تنرؤل هللاو ربدقتل او

 7 تايلر يع لاوس مف ة ةسق يف / ىلع هدلا قفص هدنإ لوي !اعفاَرن اي دونرسو

 ٠ ١ ةفطإرللا قفانملا بلطو هددا لور كحامب تفانم ا ضري ملو اقرعد اذ ىدوهيل ال١

 7 ١ 2 اضاع لارعلاعف هئلا لوم ملح اهي يلع سمقورعو 8 1 1 ١

 1 .نناننيب ليل كيلا ان اتعشدو ههلا لو سكي مرا فانا اقف ثكذ عوم ا

 2 نمردجل نكهه لاو تفامْطا قثعيزوف م يلوي ٠هنيب ١2لغدو يبوررع

 1 تقتانو لازلا دوو ملا لاق لح اع انتو عبر يح هااص هدا لون كب

 11 ا نيرشسرك اد ”تاشلادالب قلو قسدو فيرثل | وقل البل |مافعم

ول تاي ريع دل ايضد مراجرو لمارألاو# ماتيألا تلنكو نيعو تند ْلْإُؤ ماللاو
 . ف

 1 نيلاءاعرايا ماعرالا تلمع د مهل اهرْسَعيل ميتجاح ملئسو ماّيبالاو لادالاهيع

 0  اللسالا كب ايوتو ابا اًءاد مهمْز اولب اًعاك رح سا ين اكن كم يعدنا يمص

 1 |, ضوسا تح مترالاراو ير عموسا نمووه ايت فصي نامل مكريعلا صال ارو
 "أ نرد تنكوامم ا لاف داربشألا سإ,يهع مرا غو مع معلا مع وصف رع دن | حر

 1 ط 1 يوانملا ىؤرلاربع ملال اق امنعرد ا ينصربرسصلا ءدالَم ده طيد خيا اماما 0٠

 مرايا نكي اا ابا امورنا قس نينس ةردع مف الغ تناحيو كيؤملا ومالا ييعويملل
 910 اعقل تاتا لات نيل اردورم .ثادؤ ايداص تاكياايرمرمايداص و ينير
 ْ ٍ . | اباوع رهفي مدع تعنت هيو يأ مهلدهلا
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 ريما مالنا يلتف ذلكم عالج تاق روما :طنتلاو تةليسلا »ل 1 ٠ 3 ةيملفوبت ييرراما رطل مّيلح ورسام ع

 ١ رتعئقيو كيف لرذ فدروتعصر' ممم ا لاذ 507 5 26 | 1ك 777
 0 لووعبجتم اياهكشت ع وو كا ةددالا يف زك اممعمل١ ينصت 10

 2 سا نيعم ازهرنزولا منزب زوو ةنقيئدد د مك معرلا قص هنفرم ين قيقيفنىا هعلإ هينا ٠

 نا ريش ريشت نلطع يلعسم دعبام طعن ةكلم ل !رومازعبت ن ةنطلشلا نءاسلا
 37 ,انعما ءازجلا نحال (قاذع زلات ام نزلا نسق اعلا + نوب ا 1 ا مسملا امض هللا ل ويودولى أ ءذعب عك الار نيل اهلا تر رع 7 . نيم , قرا ايددلاب ماهؤلا وس هل نينزاوملاوزواش بع تاضام يالا ٍيواسايلع 2 1: ظ 4 الا ١ تنوعا اف مالا دو انسو اق دول نيالا غاهغتنيب اههرواشي اف ي 0

 مو ىلا اهب لسوتن يافا ههيكب هرج جزا غشمانأ لق انئ اركب قوي اننلطوبكب كل 000 2 «راورثائمر . 90000 تا 00 ْ ' "ا
 ١ إب مظعلا يلوا نع |انل عفششيل نكي ديلا نينصدلا لادن ملا
 7 يس سلا سو لئلا ايا انيعس لج 1 1 . نساللد ا 3 0 ّ 0 0 | قيسملار 0

 4 5 يا ةرمت ى اتسم انس نادحلا لابو 0 0 ثنا هدناالا ئد 5

 0 ا بويا در اب مكيبعلرلا ه«نششل

 ١ ةعواناب نتي 2 1 ناز زلم كلو 0
 اهزاح دللي سم بوالاب والا وقولا لاكي وألا عيكريدس» يو صينلا ضان
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 # اهب اهيذلا صمداسمو انياسو موعباَمسلا تازاجا كورا لتاتك اديب اعين

 ا 1 ياابو دوت اشي اميلعادا هل اب عضضاك هب من نا هدلالاساوك كلذ زك 0

 ||| 2 عع ايرب فرصتي ناو هدسي نازك ا)ل نيبتو للدوع ع ىوجداو دم يف ةيدامو

 3 ف تقلابزقو ئمرالانامشن نماللولاو سانالا تافمص نمأ اطخلا نال هرزعام 0

 ْ ويم نوكيا قاعنوزت |ىكس نعوعراو هرعوتو كيفك ىركنذ ترعو هزيرع

 دل "36في يلو نم [لرخلا ناملو مالسلاو ليما شير »يب ممله
 ن ا وت نم ماعالن و قلا شمماعنئم ةيناثلا يدار نم

 . تيكاعلا برس وحلاو نما نيما نيا يجو
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